INFORME PRECS I PREGUNTES
OCTUBRE 2021 - MARÇ 2022

NOTA: Tota la documentació relativa a l’informe de Precs i Preguntes es troba a Secretaria General a la seva
disposició per a qualsevol consulta o aclariment.

25/05/2022

Data ple

27/10/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

27/10/2021

27/10/2021

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Aquest grup municipal ha reivindicat en diferents ocasions la necessitat de retirar plaques franquistes dels carrers
de L'Hospitalet. Fins i tot hem presentat en alguna ocasió alguna moció que ha quedat rebutjada i hem fet
seguiment de les actuacions realitzades en aquest sentit.

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

RESPOSTA

21/10/2021

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

5730

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

ERC

No

RESPOSTA

21/10/2021

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

5729

No

27/10/2021

Data

ERC
Tot i que tard i després d'incomplir durant anys la memòria democràtica, davant de l'anunci de l'Ajuntament per a
la seva retirada, volem saber en quin termini es retiraran, quin pla existeix per a la seva retirada, quantes en
queden i en quines zones, i què se'n farà de les plaques retirades.

Altrament també volem saber com avancen els estudis arqueològics per la recuperació dels refugis antiaeris, així
com quines mesures s'han pres per evitar la degradació dels refugis, tal i com marca la moció que es va aprovar
també en aquest Ple. Moltes gràcies i bona tarda a tothom.

Nosotros desde el Partido Popular presentaremos cuatro preguntas. La primera es relativa a las dos fuentes del
paseo del parque de la Torrassa, que están inutilizadas por avería desde hace más de quince meses y los
vecinos se quejan de que se haya tardado tanto en arreglarlas, sin saber por qué motivos a día de hoy todavía
esas fuentes siguen inutilizadas.

5731

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

PP

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

5732

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

PP

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Por otro lado, también queremos saber si tiene previsto el equipo de gobierno, si se ha llevado a cabo la
rehabilitación, o cuando está prevista la rehabilitación, la reparación del puente de la Torrassa, del pont d’en
Jordà, ya que además es un elemento protegido por el PEPPA.

1/97

Data ple

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

27/10/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La tercera pregunta sería relativa a la piscina de L'Hospitalet Nord. Según nos explican los vecinos usuarios del
polideportivo de L'Hospitalet Nord, parece ser que se ha vuelto a hacer una actuación en la piscina. Hacía muy
poco que se había hecho una actuación en el entorno inmediato de la piscina, y entonces queríamos saber a qué
responde esta nueva actuación, teniendo en cuenta que hace relativamente poco pues ya se llevó a cabo una
actuación. Entonces no sabemos cuáles son los motivos.

5733

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

PP

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Y finalmente una pregunta relativa al bloque de pisos de la carretera de Collblanc 155. Nosotros tenemos una
moción encima de la mesa sobre esto, pero aun así los vecinos se quejan de que a raíz de la construcción de la
parada de metro Ernest Lluch, siguen habiendo grietas en sus domicilios, y además también existen problemas
de vibraciones que recibe el inmueble. Entonces era saber si el equipo de gobierno tiene conocimiento de esta
situación. En cualquier caso, también nos explican pues si existe...-finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el
temps-.

5734

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

PP

No

RESPOSTA

27/10/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

5735

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Volíem demanar d'una banda com està el tema de la reparació del mur de Can Sumarro, que ens preocupa molt
l’estat d'aquest espai.

D'altra banda voldríem preguntar també perquè durant les festes de Bellvitge, el Punt Lila per a l'atenció de les
situacions de violència en els espais d'oci, només va funcionar el cap de setmana, donat que no tenim cap
indicador que ens parli que malauradament aquesta problemàtica es dona més en uns dies que en uns altres
amb un horari concret. Gràcies.

5736

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/10/2021

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

2/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Nos consta que se han estado haciendo obras en el polideportivo municipal Fum d’Estampa. Se hicieron
actuaciones en las cubiertas, en los vestuarios, iluminación y también nos han comentado varios usuarios que se
renovaron gran parte de las máquinas del gimnasio, pero que a los pocos meses están estropeadas
prácticamente un 80%. Entonces también nos consta que se han producido caídas de usuarios por el
funcionamiento deficiente de alguna de las cintas de correr, aquí tengo fotos de que está casi todo fora de servei
-Exhibeix unes fotografies-.

27/10/2021

5737

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

CIUTADANS

Las preguntas son: ¿cuántas máquinas estropeadas hay en este momento en el polideportivo? ¿Existe algún
problema con el mantenimiento de las máquinas del gimnasio? ¿Se está haciendo algo para resolverlo?
Y por último, también, claro al final las quejas devienen en bajas porque claro no se pueden utilizar la práctica
mayoría de las máquinas. Nos gustaría también saber el número de abonados que se han dado de baja desde
agosto del año pasado para dimensionarlo.
Confiemos que se esté realizando una gestión lo más eficiente posible de este polideportivo, pero necesitamos
estas respuestas. Gracias.

No

RESPOSTA

22/10/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Volíem fer un prec. És un tema que ja ha sortit ara, és el tema del pont d'en Jordà. Diferents veïns i la Plataforma
defensem el castell de Bellvís ens han manifestat la seva preocupació sobre l'estat de degradació del pont. Ara fa
més d'un any des d'Esquerra vam presentar una moció reclamant un pla de rehabilitació d'aquest patrimoni de la
ciutat.
27/10/2021

5738

No

PREC
ORAL

29/09/2021

ERC

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Volem fer el prec que s'impulsi un pla de manteniment, si és que no existeix ja. Que aquest pla s'informi a les
entitats i als grups municipals que estem aquí al Ple, de quines actuacions s'estan fent i si pot ser amb caràcter
previ, per a què no ens trobem amb algunes actuacions sobre el pont bastant qüestionables, que semblen més
pedaços o nyaps que un pla integral de rehabilitació d'un element tan important del nostre patrimoni com és el
pont d’en Jordà. Moltes gràcies.

3/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Moltes gràcies. Els veïns i veïnes i comerciants al voltant de la residència de gent gran del carrer Amadeu Torné
ens han comentat que als baixos d'aquesta residència s'ha anunciat l'obertura d'una cadena de cafeteries.

27/10/2021

27/10/2021

5739

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

5740

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

LHECP-ECG

Ha estat una sorpresa que en un establiment d'aquestes característiques es pugui habilitar aquest servei.
Suposem que estaran en ordre els usos i permisos per a l'obertura de la cafeteria, però ens agradaria tenir tota la
informació possible respecte a aquest establiment perquè ha estat una veritable sorpresa.

Alguns veïns i veïnes de la ciutat ens han contactat recentment demanant la instal·lació de dues marquesines
d'autobús a Riera Blanca, per tal de protegir-se del fred, la calor i la pluja. Segons ens expliquen, les últimes
setmanes han hagut d'esperar l'autobús mentre plovia sense cap lloc on aixoplugar-se. Una es troba a la mateixa
Riera Blanca, a prop de la Rambla Catalana i l'altra estaria darrera de la sortida del col·legi Pep Ventura.
Han contemplat vostès la possibilitat d'instal·lar aquestes marquesines a les ubicacions que indiquem, per tal que
els veïns i veïnes puguin esperar l'autobús protegits de les inclemències meteorològiques? Moltes gràcies.

RESPOSTA

21/10/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

5741

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

ERC

No

RESPOSTA

27/10/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

No

27/10/2021

La primera pregunta és per què no es va convocar la Comissió municipal sobre el cas del Consell Esportiu el mes
de setembre? I si la Sra. Núria Marín i el Sr. Cristian Alcázar pensen comparèixer en aquesta comissió per donar
explicacions sobre aquest cas.

4/97

Data ple

27/10/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La segona pregunta és que encara a data d'avui hi ha molts comerciants i autònoms que no han cobrat l’ajut de
1.000 euros que es va aprovar el mes de maig i demanaríem quins serien els terminis de pagament per a què
puguin rebre aquest ajut acordat en el Pacte de ciutat.

5742

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

ERC

No

RESPOSTA

27/10/2021

Rocío Ramírez Pérez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Una pregunta sobre los jardines Francesc Pedra y Lola Peñalver. El pasado 17 de septiembre vecinos del
entorno de la calle Juventud con la calle Mas presentaron 200 firmas solicitando el cierre de los jardines Francesc
Pedra i Lola Peñalver, tal y como se hace con el cercano parque de las Vidrieries, cansados de que sus quejas
diarias por los problemas de convivencia e incivismo que se generan, especialmente en verano, en estos jardines
a altas horas de la madrugada y no hayan dado solución por parte de la Guardia Urbana o el concejal de distrito.
La Guardia Urbana ya sabemos lo que pasa, que no puede ir a todos los sitios. Evidentemente se generan
problemas porque cuando hay mucho incivismo y parece que lo hay, pues pasan estas cosas. No hay que cargar
las tintas sobre la Guardia Urbana.
27/10/2021

5743

PREGUNTA
ORAL

29/09/2021

CIUTADANS

Por este motivo queremos saber: ¿satisfará el gobierno municipal la solicitud de estos 200 vecinos del cierre
nocturno de los jardines Francesc Pedra y Lola Peñalver? ¿Garantizará el gobierno municipal para el próximo
verano que los jardines Francesc Pedra y Lola Peñalver no sean un problema para el descanso de los vecinos?
Son dos preguntas, por el registro lo tendrán ahí. Supongo que ya estarán en ello. A ver si nos pueden dar
respuesta para que podamos decirles a los vecinos lo que ustedes piensan hacer en el futuro, que están
deseando, porque lo pasan francamente mal. Nos mandan vídeos, que hay que verlos, del incivismo que hay ahí,
un sitio muy pequeño como debe conocer seguramente el Sr. Castro, y es difícil que los vecinos puedan vivir ahí
cuando se toca la guitarra, cantan, bailan, saltan y hacen incivismo a altas horas de la madrugada. A ver si puede
ser que lo solucionemos, porque creo que los vecinos se merecen el descanso.

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

5/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El mes de febrer de l’any 2020 aquest grup municipal jan va interessar-se pels controls de velocitat que
disposava l’Ajuntament de l’Hospitalet (pregunta presentada al RGE amb número 14572/2020). En relació al
recent anunci de licitació publicat pel subministrament d’un cinemòmetre làser compacte per a la Guàrdia Urbana
de L'Hospitalet, volem saber:

27/10/2021

1. Quantes sancions de trànsit per excés de velocitat s’han interposat a l’Hospitalet en el que portem d’any?
2. Quines infraccions per excés de velocitat han estat constitutives de delicte contra la seguretat vial?
3. Existeixen punts de radars fixos? En cas afirmatiu, on es troben?
4. Preveu el Govern Municipal la instal•lació de radars fixos a la ciutat? En quin termini?
5. Amb quina freqüència ha estat utilitzat el radar mòbil que disposa actualment l’Ajuntament de l’Hospitalet
durant l’any 2021?
6. En quins punts ha estat utilitzat aquest radar mòbil?
7. Durant quins dies i a quines hores ha estat en funcionament aquest radar mòbil?
8. Sota quin criteri s’utilitza aquest radar mòbil?
9. Quantes infraccions s’han interposat arran de l’ús d’aquest radar mòbil?
10. Quins mitjans s’han emprat per a l’ús d’aquest radar mòbil?
11. Quina és la previsió d’ús del nou cinemòmetre, el qual recentment s’ha publicat la seva licitació?

5769

PREGUNTA
ESCRITA

20/09/2021

ERC

No

RESPOSTA

21/10/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Davant el mal estat de diversos elements de seguretat vial situats en el carrer de Mare de Déu dels Desemparats
amb el carrer de Martí i Julià, prop d’una zona escolar, tal i com s’aprecia en les següents imatges:

27/10/2021

5770

No

Volem saber:

PREGUNTA
ESCRITA

20/09/2021

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

ERC
1.
2.
3.
4.

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
En cas afirmatiu, quina/es i en quin termini s’hi preveuen?
S’ha causat algun incident a la zona a causa del mal estat dels fitons?

6/97

Data ple

27/10/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
1. Quants “punts violetes” s’han instal•lat en les diferents festes dels barris aquest any 2021?
2. Quin ha estat l’horari d’atenció d’aquests punts?
3. En quins barris i sota quin criteri s’han instal•lat aquests punts?
4. Quin existeix un és el protocol d’actuació d’aquests punts violetes?
5. On està publicat aquest protocol? Està a disposició de la ciutadania i entitats?
6. Quina tipologia de casos s’hi atenen? Es publiquen aquestes dades? En cas afirmatiu, on estan disponibles?
7. Hi ha un circuit d’actuació d’agents implicats establert? Quin?
8. Quantes incidències han rebut aquests punts?
9. S’han registrat incidències LGTBI+fòbiques? En cas afirmatiu, quantes?
10. Quin material hi havia disponible als punts liles?
11. Quines eren les estratègies de sensibilització i les pautes de detecció, atenció i derivació?
12. Com s’han publicitat aquests punts?
13. Per quin motiu el programa de les festes no hi eren anunciats els punts liles?
14. Quines senyalitzacions en el recinte s’han instal•lat per indicar la localització del punt lila?
15. Pel que fa a les festes de Bellvitge, per què el punt violeta només va estar habilitat dos dies? Quins criteris o
quin protocol va adoptar-se per considerar que el punt lila només havia de ser-hi durant 2 dies?
16. Quins són els recursos econòmics, tècnics i humans posats a disposició dels punts violetes?
17. Quin ha estat el procés de selecció de les persones encarregades d’atendre les persones usuàries?
18. Quina formació tenen les persones encarregades d’atendre les persones usuàries? Tenen alguna formació
específica en violències masclistes?
19. Quina ha estat i com s’ha produït la coordinació amb les entitats i associacions feministes de la ciutat?
20. Quina ha estat i com s’ha produït la coordinació amb els i les firaires, així com amb els organitzadors de les
festes i el gremi hosteler partícip a les diferents festes?
21. Quina ha estat la col•laboració i coordinació amb el cos de Mossos d’Esquadra i amb el cos de la Guàrdia
Urbana de l’Hospitalet?
22. Quina és la valoració que fa l’Àrea d’Igualtat sobre els punts violetes? Es té previst la redacció d’una
memòria d’actuació i/o d’avaluació de la política pública en qüestió? En cas afirmatiu, en quin termini?
23. Quants qüestionaris autoXec-violeta van ser distribuïts?
24. Quants d’aquests qüestionaris van ser emplenats? Què se'n farà amb la informació?

5771

PREGUNTA
ESCRITA

20/09/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/10/2021

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

7/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant les queixes de diversos veïns i veïnes del carrer Mas i del carrer de Llobregat, en relació a l’ús incívic de
la paperera que es troba a la cantonada, tal i com s’aprecia en les següents imatges:

27/10/2021

5772

No

Volem saber:

PREGUNTA
ESCRITA

20/09/2021

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

ERC
1.
2.
3.
4.

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
En cas afirmatiu, quina/es i en quin termini s’hi preveuen?
S’ha identificat i/o sancionat alguna persona per l’ús inadequat de la paperera?

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
27/10/2021

5773

PREGUNTA
ESCRITA

23/09/2021

ERC

1. Quin és el cost (total i desglossat per conceptes) de l’acte de l’ofrena del passat 11 de setembre?
2. Quins van ser els professionals externs a l’Ajuntament que van participar-hi en aquesta ofrena? Quin cost van
tenir?

No

27/10/2021

5774

No

RESPOSTA

25/10/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Diversos veïns i veïnes del carrer Cervantes del barri de Pubilla Casas ens han fet arribar la seva queixa per
l’estat d’acumulació de les escombraries que desborden fora dels contenidors que estan situats davant del n. 22
d’aquell carrer, especialment el contenidor groc d’envasos. Adjuntem imatges de diversos dies a diferents hores.

PREGUNTA
ESCRITA

04/10/2021

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

ERC
1. Coneix el govern aquest problema?
2. Quin és el motiu per a que aquest contenidor en concret estigui desbordat durant dies?
3. Que pensa fer el govern per a resoldre aquest problema?

8/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva preocupació per la ubicació del pas
de vianants que creua el carrer Amadeo Torner, a l’alçada del CAP.

27/10/2021

5775

PREGUNTA
ESCRITA

07/10/2021

ERC

Es dona la circumstància que en determinades condicions, quan un vianant que surt del CAP i travessa aquest
pas, en sentit als jardinets de l’altra banda del carrer, si en arribar, a la vora hi ha estacionades furgonetes o
vehicles amb certa alçada, no els permet veure si pel carril bici circulen bicicletes o patinets elèctrics, que al seu
temps tampoc poden veure si s’apropa algun vianant. Això ha provocat algunes caigudes i ensurts entre alguns
vianants, especialment en gent gran.
Adjuntem fotos.
Aquest grup municipal pregunta:
1. Coneix el Govern municipal aquest problema?
2. Té pensat el govern reforçar més la senyalització horitzontal o afegir senyals d’avís tant pels usuaris del carril
bici com pels vianants?

No

RESPOSTA

21/10/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Alguns veïns i veïnes del barri del Centre ens han fet arribar la seva preocupació per l’estat de la font de la plaça
Mossèn Homar. En aquest lloc, diàriament hi juguen gran quantitat d’infants i molts d’ells interactuen amb la font
amb el perill que això suposa. (adjuntem imatges)
27/10/2021

5776

PREGUNTA
ESCRITA

11/10/2021

ERC

El Grup Municipal d’ERC pregunta:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. Com té previst el govern municipal resoldre el problema que suposa l’actual estat de la font?

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

9/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents persones treballadores de l’edifici B de l’Ajuntament de l’Hospitalet ens han fet arribar queixes envers el
contenidor de reciclatge de piles situat al vestíbul de l’edifici atès que es troba malmès, com es pot apreciar a la
següent fotografia.

27/10/2021

5777

PREGUNTA
ESCRITA

13/10/2021

ERC

Per l’anterior, i tenint en compte la resposta a la pregunta registrada amb número d’expedient AJT/26594/2021 de
data 24/03/2021, volem saber:
1.
2.
3.
4.

No

27/10/2021

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica? En cas afirmatiu, des de quan és l’Ajuntament coneixedor?
Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
En cas afirmatiu, quina/es i en quin termini s’hi preveuen?
Quines són les mesures alternatives per la recollida selectiva de piles mentre aquest contenidor és malmès?

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

1. Quins són els dies i/o setmanes mundials, internacionals, commemoratius o similars que l’Ajuntament de
l’Hospitalet commemora o celebra?
2. Sota quins criteris han estat escollits aquests dies i/o setmanes?
3. En quins d’aquests dies i/o setmanes es penja algun element distintiu a la façana de l’Ajuntament?
4. En quins d’aquests dies i/o setmanes s’·lumina la façana de l’Ajuntament de forma especial?
5. En quins d’aquests dies i/o setmanes s’organitza quelcom especial?

5778

PREGUNTA
ESCRITA

13/10/2021

ERC

No

RESPOSTA

25/10/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

10/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïns i veïnes del barri de Can Serra ens han fet arribar queixes envers l’encreuament entre els carrers d’Oriental
i de Pere Pelegrí. A banda del mal estat dels senyals de trànsit verticals, la pintura del pas de vianants és
irregular, com s’aprecia a la següent imatge:

27/10/2021

5779

PREGUNTA
ESCRITA

13/10/2021

ERC

Per l’anterior, volem saber:
1.
2.
3.
4.

No

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica? En cas afirmatiu, des de quan és l’Ajuntament coneixedor?
És l’Ajuntament coneixedor de quines són les causes del mal estat del pas de vianants?
Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
En cas afirmatiu, quina/es i en quin termini s’hi preveuen?

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

Exposició de fets:

27/10/2021

5780

PREGUNTA
ESCRITA

01/10/2021

CIUTADANS

Miguel García Valle, portavoz del grupo municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía en el ayuntamiento de
L’Hospitalet, expone: en el artículo aparecido en el Periódico de Cataluña titulado “el ayuntamiento de
L’Hospitalet congela las ordenanzas fiscales para 2022” con fecha 30 de septiembre de 2021, se recogen
declaraciones del primer teniente de alcalde, Francesc J. Belver, en las que afirma que "L’Hospitalet se mantiene
como uno de los municipios con menor presión fiscal de entre las ciudades de más de 50.000 habitantes".
Documentación que se adjunta enlace al artículo:
HTTPS://WWW.ELPERIODICO.COM/ES/HOSPITALET/20210930/AYUNTAMIENTO-HOSPITALET-CONGELAORDENANZAS-FISCALES-12128966
Sol·licitud:
Pregunta: ¿cuáles son los datos en los que se sustenta la afirmación de que "L’Hospitalet se mantiene como uno
de los municipios con menor presión fiscal de entre las ciudades de más de 50.000 habitantes"?

No

RESPOSTA

27/10/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

11/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de fets:

27/10/2021

5781

PREGUNTA
ESCRITA

Jesús A. Martín González, regidor del grup municipal de Ciutadans a l'ajuntament de L’Hospitalet: en el pleno
municipal del 22 de julio de 2020, se aprobó la moción para la ejecución urgente de medidas sostenibilidad
medioambiental en las dependencias municipales, en la que literalmente se establecía: tercero: instar al gobierno
municipal a implementar la instalación de fuentes de agua en las dependencias municipales y de esta forma
reducir el consumo de botellas de agua de plástico de un solo uso. En el seguimiento de la moción, cuya última
actualización es del 30/04/2021, se informaba que “es farà l'encàrrec al departament de gestió i prevenció de
residus municipal, de l'estudi d'una proposta per a implementar allò que s'insta en aquest acord.
13/10/2021

CIUTADANS
Sol·licitud:
Primero: consulta y copia del estudio del departament de gestió i prevenció de residus municipal relativo a la
implementación del acuerdo tercero de la moción para la ejecución urgente de medidas sostenibilidad
medioambiental en las dependencias municipales cuyo contenido literal es “tercero: instar al gobierno municipal a
implementar la instalación de fuentes de agua en las dependencias municipales y de esta forma reducir el
consumo de botellas de agua de plástico de un solo uso”. Segundo: ¿cuál es el plazo estimado para la
implementación de instalación de fuentes de agua en las dependencias municipales y de esta forma reducir el
consumo de botellas de agua de plástico de un solo uso?

No

RESPOSTA

25/10/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

En relación a los ascensores de los edificios de Bellvitge que se pretenden sustituir para que no estén entre las
plantas de las escaleras sino en el propio rellano.
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
27/10/2021

5782

PREGUNTA
ESCRITA

07/10/2021

PP

CONOCER:
• Si ya se ha realizado la prueba piloto de los ascensores.
• Cuantas comunidades de vecinos han solicitado información.
• En qué fase se encuentra actualmente y previsión.

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

12/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan

27/10/2021

5783

PREGUNTA
ESCRITA

07/10/2021

PP

CONOCER:
En cuantos parques de la ciudad disponen de área reservada para perros. Especificar estas zonas por barrios y
nombre de los parques o direcciones de los pipi-can.

No

RESPOSTA

26/10/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

En los últimos días este Grupo Municipal ha recibido quejas de usuarios del Centro Residencial de Estancia
Limitada “Els Alps”, relativas al mal estado del mismo, al trato recibido, así como de robos sufridos y en general
del funcionamiento del Centro.
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
27/10/2021

5784

PREGUNTA
ESCRITA

07/10/2021

PP

CONOCER:
• ¿Tiene conocimiento el Gobierno Municipal de alguna queja por parte de los usuarios del Centro Residencial
de Estancia Limitada “Els Alps”? En caso afirmativo, ¿qué acciones se están llevando a cabo con el fin de dar
solución a las quejas recibidas?
• ¿Se realiza algún control por parte del Ayuntamiento de l’Hospitalet de cómo está funcionando el Centro? En
caso afirmativo en que consiste y cada cuanto tiempo se realiza el control.

No

RESPOSTA

20/10/2021

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

27/10/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01YI&id=697

13/97

Data ple

24/11/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

24/11/2021

24/11/2021

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Moltes gràcies. En el Ple anterior, Alcaldessa, li vam preguntar si pensava comparèixer a la Comissió municipal
sobre el cas del Consell Esportiu. No ens ha contestat i no sabem si vol comparèixer, i per tant avui li farem dues
preguntes.

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

RESPOSTA

24/11/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

5787

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

5788

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

ERC

Sí

RESPOSTA

21/12/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

5789

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2021

María Ángeles Sariñena Hidalgo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes. Regidora de Govern de Cultura Popular i Tradicional.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

5786

No

24/11/2021

Data

ERC
La primera: el 3 de febrer del 2020 el Sr. Jaume Graells li va portar una sèrie de documentació sobre les
irregularitats de dos dels seus regidors en el Consell Esportiu. Per què vostè no va exercir el seu deure públic de
posar en coneixement aquestes irregularitats a la justícia i als cossos policials?

I la segona: vostè, Sra. Marín, troba normal i ètic que s'utilitzin diners públics de les entitats esportives i de les
famílies, per pagar despeses personals com dinars, copes, indemnitzacions indegudes i sobresous?

També voldríem preguntar i saber per què l'Ajuntament no ha deixat entrar els pares i mares en algunes
instal·lacions esportives a veure els entrenaments, quan el Procicat des del 10 de setembre i amb una circular
que es va enviar, així ho autoritzava.

I en aquest mateix sentit, també com és que l'equip de govern no deixa ballar sardanes, quan també el Procicat
ho autoritza i així s'ha fet en altres municipis del nostre voltant.

14/97

Data ple

24/11/2021

24/11/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Volíem saber com està el projecte d'habilitar un espai de dol perinatal al cementiri municipal, segons la moció que
va ser aprovada aquí en el Ple, i si s'ha consultat el projecte amb les entitats que treballen en el tema.

5790

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

5791

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2021

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

I després també volíem saber com està el tema de la restauració de la tenora que forma part del monument de la
Sardana de la plaça de l'Ajuntament, que és un monument inclòs en el catàleg de Patrimoni de la ciutat, i que fa
força temps que està en restauració. Gràcies.

15/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gracias Alcaldesa. En el último número del diario de L'Hospitalet se recogen fuentes municipales que aseguran
que sólo se han recibido cuatro llamadas relacionadas con molestias en la zona de los jardines Francesc Pedra y
Lola Peñalver. Imaginamos que estas fuentes municipales provenían del gobierno municipal obviamente.
En primer lugar, ¿por qué mienten? Sólo uno de los 200 vecinos que han firmado la solicitud del cierre nocturno
de los jardines, nos ha hecho llegar copia de ocho incidencias que se han abierto a raíz de la App municipal de
seguridad ciudadana, y nos afirman que habían hecho más de 50 llamadas al respecto. Si realmente sólo les
constan cuatro llamadas, es que hay un preocupante problema en el ayuntamiento con el registro de las
incidencias.

24/11/2021

5792

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

CIUTADANS

Y aunque fuesen cuatro llamadas, que no lo son, ¿qué quiere decir? Si 200 vecinos se movilizan para solicitar al
Ayuntamiento que adopte una medida para solucionar un problema, lo menos que tienen que hacer es mostrar
respeto a los vecinos y estudiar la viabilidad de la solicitud. Hay que tratar de dar respuesta a eso. No tratarlos
con desprecio diciendo que solo hay cuatro llamadas, porque, ¿cuántas llamadas tiene que haber y tienen que
hacer los vecinos de L’Hospitalet para ser escuchados por este ayuntamiento? ¿Un millón? Yo creo que hay
bastantes.
Finalmente en el pasado Pleno preguntamos al gobierno municipal si se estimaría la solicitud de los 200 vecinos
que les han pedido el cierre nocturno de esos jardines, y la respuesta del Teniente de alcalde de Espacio Público
ha sido que dicha solicitud no le consta en el área, que ha sido derivada al Gabinete de Alcaldía.
Bien. No pasa nada. ¿Tendría la amabilidad de responder a esa pregunta, Alcaldía o el miembro del gobierno
que deseen, sin tratar de escurrir el bulto? Hay que contestar las preguntas y no salir por peteneras. Muchas
gracias.

No

RESPOSTA

23/11/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

16/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, el otro día el grupo municipal de Ciutadans estuvimos en el barrio de La Florida escuchando a los vecinos, y
una de las preocupaciones más recurrentes fue sobre la ocupación de viviendas, incluso teníamos tres
testimonios de diferentes personas a las que les habían ocupado su vivienda.
Fueron muchos los vecinos que espontáneamente se quejaron de estos problemas de convivencia que sufren en
los bloques por ocupaciones, que con frecuencia van acompañados con el tráfico de drogas y otros delitos, sin
recibir respuesta de los Mossos d'Esquadra o de la Guardia Urbana.

24/11/2021

5793

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

CIUTADANS

En septiembre del año pasado el Pleno aprobó una moción propuesta por Ciutadans para la elaboración de un
plan municipal contra la ocupación ilegal, que según el seguimiento de las mociones de la web está su
cumplimiento en curso. ¿Cuándo cree el gobierno municipal que podrá aprobarse el plan municipal contra la
ocupación ilegal?
Somos conscientes de la complejidad del problema de la ocupación, pero no podemos desatenderlo porque
afecta a muchos hospitalenses de una manera u otra y hay muchos vecinos verdaderamente preocupados.
Gracias.

No

RESPOSTA

19/11/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

17/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gracias Alcaldesa. El pasado 18 de octubre se tuvieron que desplazar 11 dotaciones de bomberos para apagar
un aparatoso incendio en una nave industrial ocupada en esta ciudad, concretamente en la avenida Vilafranca.
Como ustedes saben en este mismo emplazamiento se produjo otro incendio el pasado mes de marzo.
Este grupo municipal presentó una moción que fue aprobada por este Plenario, en la que se instaba al gobierno
municipal a aprobar un registro municipal de solares sin edificar y edificios a rehabilitar de nuestra ciudad, con la
finalidad de exigir a los propietarios de los inmuebles o solares con síntomas de degradación, que garantizasen
las condiciones adecuadas de salubridad y ornato público. La inscripción en dicho registro podrá suponer la
iniciación del expediente de venta forzosa o expropiación, o en su caso sustitución forzosa.

24/11/2021

5794

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

CIUTADANS

También se instaba a la elaboración de un censo de asentamientos irregulares en solares, naves y
construcciones industriales, como herramienta para facilitar al ayuntamiento el conocimiento actualizado de los
asentamientos irregulares en nuestro municipio y que se pudiera evitar en primer lugar las medidas sociales
necesarias para dar respuesta a las necesidades habitacionales de las personas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad. Entre estos dos incidentes tan graves para la integridad de las personas y los bienes como son
los incendios a los que hemos hecho referencia, se aprobó la moción que hemos citado con el voto favorable del
gobierno municipal.
Las preguntas son las siguientes: primera, ¿se ha iniciado el procedimiento de aprobación del registro municipal
de solares sin edificar y edificios a rehabilitar? En caso negativo, ¿por qué no se ha iniciado?, y en su caso,
¿cuándo se prevé iniciarlo? Segunda, ¿se ha empezado a elaborar el censo de asentamientos irregulares en
solares, naves y construcciones industriales? En caso negativo, ¿porque no se ha iniciado?, y en su caso,
¿cuándo prevén iniciarlo?
Esperemos que un nuevo incidente tan grave como los ocurridos este mismo año no vuelva a suceder, y en su
caso no recaiga responsabilidad alguna sobre la actividad municipal. Muchas gracias.

No

RESPOSTA

24/11/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

18/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gràcies. El passat 12 d'octubre el sindicat de la Guàrdia Urbana explicava que la nit anterior a aquest 12
d'octubre, les úniques quatre patrulles operatives a la ciutat van haver de protegir com van poder, els sanitaris
que van acudir a atendre un atropellament amb fuga, i que van ser rebuts amb llançaments d'ampolles provinents
d'un macrobotellot on hi havia més de 200 persones a la zona.

24/11/2021

5795

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

CIUTADANS

Les preguntes que li fem són les següents: en primer lloc, és normal que hi hagi només quatre patrulles
operatives en vigília de festiu? Quantes patrulles operatives de la Guàrdia Urbana es protocol·litzen per un
dispositiu com aquest el dia anterior a un festiu? Quantes patrulles operatives hi ha hagut cada dia durant els
passats mesos de setembre i d'octubre?
La veritat és que no volem repetir més exemples, com algunes denúncies que hi ha sobre tenir dies amb una o
dues patrulles per tota la ciutat amb més de 260.000 habitants, ni tampoc veïns que vegin com no es cobreixen
les seves necessitats, perquè no es poden atendre amb les patrulles operatives que hi ha.
I reivindicar l'agraïment també a tots els agents de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet per la seva tasca que fan a
favor de tots els ciutadans i la nostra seguretat. Gràcies.

No

24/11/2021

5796

RESPOSTA

23/11/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

PREC
ORAL

27/10/2021

LHECP-ECG

Sí, moltes gràcies. A la resposta a la pregunta oral del passat Ple sobre la apertura d'una cafeteria en els baixos
de la residència de gent gran del carrer Amadeu Torner, ens indiquen que segons una comunicació prèvia de
modificació de l'activitat principal com a ús complementari, en aquest cas una cafeteria, aquesta estaria
destinada a donar servei a ocupants de la residència i familiars i visitants.
Volem indicar que no s'està complint aquesta premissa, ja que l'establiment de cafeteria és d'accés lliure al públic
en general, i que s'haurien de fer les inspeccions corresponents per tal d'assegurar que es compleixen
degudament els permisos i usos d'aquesta activitat. Gràcies.

No

RESPOSTA

24/11/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

19/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ya se ha hecho referencia, pero nosotros, desde el Partido Popular, queremos dejar constancia que la semana
pasada hubo un incendio en una nave industrial en la avenida Vilafranca en la que once dotaciones de los
bomberos tuvieron que apagar el incendio que habían provocado las personas que vivían allí ocupando la nave, y
las que querían entrar a ocupar también y vivir allí.

24/11/2021

5797

No

24/11/2021

24/11/2021

Desde el Partido Popular nos personamos allí días más tarde. Fuimos conscientes de la situación, incluso los
propios okupas nos invitaron a entrar para ver la situación en la que estaban viviendo.

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

RESPOSTA

23/11/2021

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

PP
Entonces nosotros, desde el Partido Popular, queremos saber si el Ayuntamiento de L'Hospitalet es consciente,
porque además esta situación, como se ha hecho referencia, este incendio no es aislado, sino que venimos de
incendios anteriores, no solamente en esta nave sino también en naves como en Jansana, en edificios
municipales como en la calle Molins, y por tanto queremos saber si el Ayuntamiento de L'Hospitalet es
consciente. Si alguien del equipo de gobierno, la propia alcaldesa, ha ido a esa nave y se ha interesado por saber
cómo está viviendo esa gente, teniendo en cuenta que hay casi 80 personas allí con menores, que están allí
soportando la situación. Si desde Servicios Sociales se está haciendo alguna actuación en este sentido.

Por parte del Partido Popular también queremos saber si se piensa convocar la junta de seguridad extraordinaria,
ampliada a los grupos municipales, para tratar el tema de la ocupación en nuestra ciudad. Y por tanto también,
por último, queremos saber si se está llevando a cabo los trabajos del censo de ocupación. Como decía el grupo
de Ciudadanos se aprobó una moción aquí y parece que todavía no tenemos nada.

5798

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

PP

No

RESPOSTA

19/11/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

5799

PREGUNTA
ORAL

27/10/2021

PP

No

RESPOSTA

24/11/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

También queremos hacer referencia a otros temas diferentes de la ciudad. Existen alcorques en la ciudad,
árboles que se cortan y los alcorques se quedan vacíos y eso ni se repone ni se tapa, con lo cual está
provocando caídas de nuestros vecinos y de la gente dependiente, pues que finalmente se caen.

20/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Recentment l’Ajuntament ha promogut una campanya relacionada amb la gent gran sota l’eslògan “Us hem trobat
a faltar” que incloïa la difusió d’uns cartells a les portes dels edificis de la ciutat.

24/11/2021

5800

PREGUNTA
ESCRITA

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
29/10/2021

ERC
1. Quines són les dades de distribució d’aquests cartells a cada barri de la ciutat?
2. Quina proporció i quantitat de cartells en català i en castellà s’ha realitzat a cada barri? Quin criteri s’ha seguit
per a distribuir aquestes proporcions en cada llengua a cada lloc?

Sí

RESPOSTA

20/12/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Te intenció l'equip de Govern de l'Ajuntament de presentar candidatures de contractació a la línia ACOL de la
Generalitat?
24/11/2021

5801

PREGUNTA
ESCRITA

15/11/2021

ERC

2. Com s'està organitzant aquesta concurrència?
3. S'ha creat algun equip treball multiàrea (Benestar Social, promoció econòmica, serveis jurídics)?
4. Quantes persones es preveu contractar i per tant regularitzar?

No

RESPOSTA

24/11/2021

Rocío Ramírez Pérez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

21/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En atenció a la reunió convocada per la Prefectura de Guàrdia Urbana el passat 9 de novembre de 2021, volem
saber:

24/11/2021

1. Quines qüestions van ser tractades en aquesta reunió amb els i les agents?
2. Quina durada va tenir la reunió?
3. A quina hora va ser convocada la reunió?
4. A quina hora es va celebrar la reunió?
5. Quantes patrulles de Guàrdia Urbana van quedar disponibles a l’Hospitalet?
6. Com estaven distribuïdes aquestes patrulles?
7. Quin va ser el criteri per mantenir aquestes patrulles?
8. Quantes patrulles acostumen a estar de servei un dimarts a la tarda?
9. És habitual la convocatòria d’aquest tipus de reunions?
10. Quantes sol•licituds de serveis van rebre’s durant la reunió?
11. Com es van atendre aquestes sol•licituds?

5802

PREGUNTA
ORAL

15/11/2021

ERC

No

RESPOSTA

22/11/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

22/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En atenció al procés d’anàlisi organitzatiu i funcional del cos de Guàrdia Urbana, volem saber:
Respecte la Unitat de Proximitat:
1. Quina és la intenció de l’Ajuntament envers la Unitat de Proximitat?
2. Quines funciones es preveuen pels i les agents que actualment formen part de la Unitat de Proximitat?
3. Davant de la possible dissolució de la Unitat de Proximitat, quines són les causes que motiven aquesta
decisió?
Respecte les enquestes internes:

24/11/2021

5803

PREGUNTA
ESCRITA

15/11/2021

ERC

1. Quantes enquestes s’han realitzat als i les agents del cos de Guàrdia Urbana? Quin ha estat l’objectiu
d’aquestes?
2. Es tenen previst realitzar més enquestes? Amb quin objectiu?
3. Quina era la participació esperada de les enquestes? Quina és la participació real de les enquestes ja
realitzades?
4. Qui ha dissenyat les enquestes realitzades? Sota quins criteris ha estat dissenyada?
5. S’ha tingut en compte el parer dels sindicat pel disseny de les enquestes?
6. Quines eren les preguntes formulades amb les enquestes?
7. Quins han estat els resultats d’aquestes enquestes?
8. Què es preveu fer amb els resultats de les enquestes?
9. S’ha facilitat un resum dels resultats als i les agents?
10. Després de l’enquesta, quines conclusions sobre el procés d’anàlisi organitzativa i funcional s’extreuen?
11. Quin és l’estat intern de l’organització i el seu clima laboral?
12. Què s’entén per “canvi intern i global”?
Respecte les unitats especials:
1. Es preveu la creació de noves unitats a curt o mitjà termini?
2. En cas afirmatiu, quines i en quin termini?
Respecte a les mobilitzacions:
1. Quines negociacions s’estan portant a terme actualment amb els sindicats que representen els i les agents
de la Guàrdia Urbana?
2. Com s’està responent a les seves demandes?

Sí

RESPOSTA

20/12/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

23/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant el mal estat dels elements de separació (fitons i fil metàl·lic) situats en les zones de vegetació situada
entre els carrers de Granollers i el carrer de Badajoz, tal i com s’aprecia en les següents imatges:

24/11/2021

5804

No

Volem saber:

PREGUNTA
ESCRITA

15/11/2021

RESPOSTA

24/11/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

ERC
1.
2.
3.
4.

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
En cas afirmatiu, quina/es i en quin termini s’hi preveuen?
S’ha causat algun incident a la zona a causa del mal estat dels elements de separació?

Sol·licitud:
24/11/2021

5805

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

19/10/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

24/11/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

1) Se resuelva a la mayor brevedad posible la incidencia de falta de iluminación en el tramo al final de la calle
Granollers (parte posterior al colegio).
2) Conocer el número de incidencias tienen registradas sobre este problema de mala iluminación.

24/97

Data ple

24/11/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5806

PREC
ESCRIT

Data

27/10/2021

Sol·licitant
Respon

CIUTADANS

Pregunta
Exposició de fets:
Vist l’informe relatiu al punt segon de la pregunta formulada pel Sr. Jesús A. Martín González, regidor del grup
municipal de Ciutadans a l’ajuntament de L’Hospitalet, amb RGE núm. 97599/2021 de 13 d’octubre de 2021 en el
qual s’informa que actualment consten instal·lades fonts d’aigua a les següents dependències municipals: 1
Edifici A. planta baixa 2 Carrer Canigó. planta baixa 3 Carrer Canigó. planta primera 4 Carrer Cobalt. planta baixa
5 Carrer Glòria. planta baixa 6 Carrer Migdia. planta primera 7 Carrer Migdia. planta segona 8 Carrer Migdia.
planta quarta. Atès que des de la gerència municipal s’està impulsant la contractació de fonts o dispensadors
d’aigua per a les dependències municipals.
Sol·licitud:
Prego: es comuniqui a tots els treballadors municipals la disposició de les fonts d’aigua presents actualment a les
dependències municipals. S’informi a tots els treballadors municipals de les fonts o dispensadors d’aigua que
s’instal·lin a partir d’ara. S’animi a tots els treballadors municipals a substituir el consum d’aigua envasada en
plàstic pel consum d’aigua de les fonts o dispensadors d’aigua.

No

RESPOSTA

23/11/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

Exposició de fets:
Hemos recibido quejas relativas a las escaleras mecánicas del pont d’en Jordà, junto a la salida del metro de
Santa Eulalia, conforme están con mucha frecuencia averiadas.
24/11/2021

5807

PREGUNTA
ESCRITA

04/11/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

24/11/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

Sol·licitud:
- ¿En qué fechas ha sido preciso reparar dichas escaleras mecánicas en lo que va de año 2021?
- ¿Presenta una mayor incidencia de averías dichas escaleras mecánicas respecto al resto de las escaleras
mecánicas de la ciudad?

25/97

Data ple

24/11/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5808

Sí

24/11/2021

5809

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de fets:
Hemos recibido quejas relativas a paneles informativos del ayuntamiento que están exclusivamente en una de las
lenguas oficiales. Documentación que se adjunta: fotografía aportada por vecinos.

PREGUNTA
ESCRITA

04/11/2021

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

PREC
ESCRIT

CIUTADANS
Sol·licitud:
¿Por qué el Ayuntamiento no emplea las dos lenguas oficiales en sus paneles informativos y renuncia al uso de
la lengua mayoritaria de los ciudadanos de L’Hospitalet?

10/11/2021

CIUTADANS

Exposició de fets:
Vecinos de la zona nos han hecho llegar sus quejas respecto al estado de la rejilla situada en el suelo del
espacio central de paseo de la avenida Primavera (a la altura de la calle Castellvell) que ha ocasionado, según
nos indican, el tropiezo y caída de varias personas mayores. Documentación que se adjunta: 2 fotografías de
dicha rejilla.
Sol·licitud:
RUEGO Se proceda al acondicionamiento de dicha rejilla situada en el paseo central de la avenida Primavera a
la altura de la calle Castellvell para evitar que ninguna persona se vuelva a tropezar en ella.

No

RESPOSTA

24/11/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

En relación a las sanciones por infracciones de los patinetes durante el año 2021,
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
24/11/2021

5810

PREGUNTA
ESCRITA

20/10/2021

PP

CONOCER:
• Número total de sanciones.
• Del total de sanciones impuestas, cuantas se han cobrado
• Importe total recaudado.

No

RESPOSTA

23/11/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

26/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a las empresas de suministros,
Esta regidora y su grupo solicitan

24/11/2021

5811

PREGUNTA
ESCRITA

20/10/2021

PP

CONOCER:
• Qué cantidades ha cobrado el Ayuntamiento de L’Hospitalet a las empresas de suministros de electricidad por
ocupación de la vía pública (transformadores) durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
• En caso de no haberse cobrado ninguna cantidad por dicho concepto, ¿por qué razón?

Sí

RESPOSTA

17/12/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

En relación a la pregunta oral del Pleno del mes de octubre y que no se pudo completar en la que se informaba
de las cabinas de teléfonos de la ciudad
24/11/2021

5812

PREC
ESCRIT

03/11/2021

PP

Esta regidora y su grupo municipal
RUEGA:
• Que se inste a la empresa que gestiona estas cabinas de teléfono a que las limpien.

No

22/12/2021

RESPOSTA

24/11/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

24/11/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I025K&id=837

Ens consta que el registre general electrònic de la ciutat va paralitzar-se durant unes hores aquesta setmana. En
atenció a aquest fet, volem saber quines són les causes de l'aturada, com es va informar la ciutadania d'aquesta
aturada, quines mesures es van prendre i si els terminis, el còmput de terminis es van suspendre durant el
moment de la parada tècnica i si es van suspendre, si s'han tornat a reprendre i en el cas que fos convenient, si
s'han arribat a ampliar per no vulnerar així els drets de la ciutadania. Gràcies.

5813

PREGUNTA
ORAL

24/11/2021

ERC

No

RESPOSTA

22/12/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

27/97

Data ple

22/12/2021

22/12/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gràcies. És una pregunta per a la senyora alcaldessa. Perquè a la conferència del 6 de febrer del 2020, que
sembla que quedi molt lluny, va dir públicament que estava negociant amb els Ajuntaments del Prat i de
Barcelona, per tal de poder redefinir els límits municipals i així recuperar la nostra platja?. Que estaria molt bé i
ara, encara que quedi molt lluny, ens agradaria saber si amb aquest tema s'ha avançat alguna cosa i com està
aquesta negociació. Gràcies.

5814

PREGUNTA
ORAL

24/11/2021

ERC

No

RESPOSTA

22/12/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

5815

PREGUNTA
ORAL

24/11/2021

ERC

Sí moltes gràcies. El 30 d'octubre del 2019, es va signar un conveni entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i la
Generalitat de Catalunya per desenvolupar un pla intensiu del català a l'Hospitalet a través del Consorci. En
aquest acord, entre altres punts, el Govern de Catalunya es comprometia a destinar més recursos i professionals,
cosa que ha fet i el govern d'aquesta ciutat es comprometia a facilitar locals i espais adients perquè el centre de
formació lingüística a la nostra ciutat, pogués desenvolupar la seva tasca de manera adient.
Han passat dos anys i encara no han facilitat cap local per fer aquesta nova seu del Consorci de Normalització
Lingüística. Per tant, demanaríem quin local es cedirà al consorci, i quan es realitzarà aquesta obra per tal que
pugui haver-hi noves instal·lacions.

Sí

22/12/2021

5816

RESPOSTA

20/01/2022

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

PREGUNTA
ORAL

24/11/2021

CIUTADANS

Gracias alcaldesa. Esta semana hemos podido hablar con familiares de residentes en la residencia Collblanc,
nos han expresado su inquietud sobre la situación de sus familiares. Nos hablaban de falta de transparencia,
carencias de personal, alimentación deficiente, aseo personal descuidado, heridas por falta de atención. Nos
explicaron que esta situación ya la habían compartido con el señor Husillos que, por ser el teniente de alcalde de
Servicios Sociales del Ayuntamiento, también es miembro del consejo rector del Consorcio Sanitario Integral, del
que depende dicha residencia.
Por este motivo, quisiéramos saber, cómo va la atención que se presta en esta residencia y que gestiones ha
hecho el señor Husillos para transmitir seguridad a los familiares y garantizar que se dan las mejores atenciones
posibles a sus seres queridos. Gracias.

No

RESPOSTA

20/12/2021

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

28/97

Data ple

22/12/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5817

PREGUNTA
ORAL

Data

24/11/2021

Sol·licitant
Respon

CIUTADANS

Pregunta
Si muchas gracias. En el pasado pleno ya hicimos una pregunta sobre la nave ocupada en la Avenida Vilafranca,
a raíz de un incendio que tuvo lugar el pasado 18 de octubre. Le reivindicamos también que ponga en marcha, ya
sabemos que algunas medidas las están intentando realizar, el plan de Ciudadanos contra los focos de
degradación en esta ciudad que se aprobó en abril de 2021. Como he dicho nos consta que hay algunas medidas
que se están elaborando. Por lo tanto, reivindicamos que pongan en marcha esta moción. Este lunes, se ha
procedido al desalojo de dicha nave en la que estaban residiendo personas en unas condiciones de infravivienda,
en torno a un centenar de personas.
Por lo tanto, lo que les queremos preguntar es que están haciendo los servicios sociales de este ayuntamiento
para evitar que estas personas, entre las que se encuentran menores, sigan en la marginalidad. Porque nos
consta que hoy mismo, se ha dicho antes en este pleno, hay personas que han rechazado la ayuda de Servicios
Sociales, pero hay otras personas que están buscando otras alternativas, por ejemplo, reunirse con la Síndica de
nuestra ciudad para conseguir una alternativa habitacional. Nosotros queremos preguntar que están haciendo
ustedes para garantizar que nadie que lo pida o que lo quiera, se quede en la calle. Muchas gracias.

Sí

22/12/2021

5818

No

RESPOSTA

20/01/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

Gràcies. Ens arriba una demanda de l'Associació de benestar animal arran d’una denúncia que van posar a la
ciutat el passat 16 d'octubre. La denúncia feia referència a una situació de maltracte i abandonament de diferents
gossos. Després de contactar tant amb Mossos d'Esquadra, com amb Guàrdia Urbana, aquests cossos de
seguretat deien que ells no tenien competències per actuar. Es derivaven els uns als altres.

PREGUNTA
ORAL

24/11/2021

RESPOSTA

20/12/2021

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

LHECP-ECG
Llavors, ens traslladen les següents preguntes: De qui són realment aquestes competències i quins passos s'han
de seguir per denunciar la situació de maltracte animal. I què més necessiten, donat que aquí s’han seguit els
passos i no se'ls ha fet cap resposta. Informar també de que han fet una instància i estan a l'espera de la
resposta.

29/97

Data ple

22/12/2021

22/12/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Bien, desde el Partido Popular presentaremos dos preguntas. Una es relativa a los cortes de luz que vienen
sufriendo los vecinos y vecinas, especialmente, de Collblanc-Torrassa. Queríamos saber si, desde el equipo de
gobierno se ha llevado a cabo algún plan de urgencia, a nivel general, que es lo que se está haciendo para evitar
que cada vez que llueva de una manera un poquito más torrencial, pues para que los vecinos y vecinas puedan
llevar a cabo una vida relativamente normal.

5819

PREGUNTA
ORAL

24/11/2021

PP

No

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

5820

PREC
ORAL

24/11/2021

PP

Por otro lado, desde el Partido Popular también queremos presentar otra pregunta relativa a la Residencia
Prytanis, que está en Amadeu Torner, en la que hay situada un bar cafetería llamada Vivari. Nos consta que
desde otros grupos municipales ya se han interesado por el tema. Somos conscientes de que, en principio, ese
bar-granja, pues debería estar destinado únicamente para las familias y los visitantes de la residencia, pero tiene
puerta de entrada desde la calle, están vendiendo pan, tienen una verja que incluso está cerrada e impide el
tránsito dentro de la propia residencia. Se está fumando en esa terraza y, por tanto, atendiendo además de que
es un centro sanitario, pues no entendemos como desde el Ayuntamiento no se están tomando medidas.
Se nos dice, como he sido conocedora por los vecinos y los comercios que están cerca de Vivari, nos indican que
se han quejado en reiteradas ocasiones, que se está estudiando cuál es la actividad que se está llevando a cabo.
Pero claro, pasan los meses y no hay resultados por lo tanto queremos instar a que aceleren el tema. Gracias.

No

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

30/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents socis del CE L'Hospitalet ens han trasllat diferents preocupacions pel mal estat de l'Estadi Municipal.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. L'equip de govern té coneixement que a les escales que van des del pàrquing fins a les grades en el cantó de
la tribuna (Costat de la sala de premsa) hi ha esglaons estrets sense baranes que ja han provocat accidents de
socis i aficionats?
2. L'Ajuntament té previst posar baranes a banda i banda de l'escala perquè no és produeixin nous accidents?

22/12/2021

5821

PREGUNTA
ESCRITA

16/11/2021

ERC

3. Una d'altra queixa és la brutícia a l'estadi i la manca de neteja. Els seients i el terra de les graderies acumula
brutícia per manca de neteja. Quan pensa l'equip de govern netejar els seients i el terra de les graderies? Cada
quan es neteja els seients i les grades?
4. El govern pensa arreglar els WC que s'han trencat? Quan?
5. Quan pensa el govern arreglar les goteres i les esquerdes que hi ha a l'Estadi Municipal?
6. És realitza periòdicament una revisió de les torres elèctriques que donen llum al camp de futbol? Quan va ser
la darrera revisió de manteniment de les torres que es va fer?

Sí

RESPOSTA

17/01/2022

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

31/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Durant aquestes darreres setmanes el col·lectiu de mares i pares dels tretze alumnes amb discapacitat, que
diàriament han de traslladar els seus fills des de l’Hospitalet fins al centre d’educació especial “Escola Taller Alba”
de Molins de Rei, han expressat la seva queixa i preocupació, ja que a partir de l’1 de gener de 2022 deixaran de
rebre la subvenció per al transport que alguns ajuntaments del Baix Llobregat els hi concedien i això farà inviable
per a moltes d’aquestes famílies poder seguir duent els seus fills i filles a l’escola-taller.

22/12/2021

5822

PREGUNTA
ESCRITA

25/11/2021

ERC

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. El govern municipal s’ha reunit amb aquest col•lectiu de pares i mares de l’Hospitalet? Quan?
3. Què pensa fer el govern municipal per a resoldre aquest problema?
4. Fins que es pugui resolgui aquest problema amb caràcter definitiu, que pensa fer el govern municipal amb
caràcter d’urgència perquè aquestes 13 famílies no es quedin sense el servei de transport adaptat el dia 1 de
gener de 2022?

No

RESPOSTA

20/12/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

Hem rebut la queixa d’una persona amb discapacitat intel·lectual que ens fa saber que va mantenir una reunió
telemàtica amb el departament de RR.HH de l’Ajuntament el 21 d’octubre de 2020 sobre l’incompliment de la
obligació de reserva de places per a persones amb discapacitat en les convocatòries de personal i que es van
comprometre a estudiar la seva petició i a complir la llei, però a dia d’avui encara no ha obtingut cap resposta.

22/12/2021

5823

PREGUNTA
ESCRITA

29/11/2021

ERC

Aquesta mateixa persona es va presentar a la darrera convocatòria de 32 places de personal subaltern, però
segons ens informa aquesta convocatòria no disposava tampoc de places reservades per a persones amb
aquesta discapacitat, tal com indica la llei.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
5. Coneix el govern municipal aquest problema?
6. Quin és el motiu pel qual encara no se li ha respost a aquesta persona després de la reunió de 2020?
7. Quin és el motiu pel qual no es fa reserva de places per a persones amb discapacitat intel•lectual en els
convocatòries de personal?
8. Que pensa fer el govern municipal per a resoldre aquest problema?

Sí

RESPOSTA

25/01/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

32/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns i veïnes usuaris del camí del Riu i del Camí de la Ribera, ens han fet arribar la seva queixa per
l’acumulació de runa de construcció, mobles vells i fins i tot escombraries domèstiques, inclosos documents i
factures amb dades personals. Aquesta ruta de passejada a peu o en bici la fa servir molta gent des de la sortida
de l’Hospital de Bellvitge i Cal Trabal fins l’accés al riu, el pont i la benzinera i ens manifestes que aquesta
acumulació de runa va augmentant cada dia.

22/12/2021

5824

PREGUNTA
ESCRITA

03/12/2021

ERC

Adjuntem imatges.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. Què pensa fer el govern per a resoldre aquest problema?
3. Quina és la periodicitat amb la que els serveis de neteja atenen aquests espais?

No

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

Davant la brutícia d’alguns bancs i de la vorera de la zona de l’avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, tal i com
s’aprecia a les imatges que adjunto a continuació:

22/12/2021

5825

No

Volem saber:

PREGUNTA
ESCRITA

03/12/2021

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

ERC
1.
2.
3.
4.

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
Quin és el motiu pel qual la vorera i els bancs es troben en aquesta situació?
Quin és el protocol per la neteja d’aquesta zona?
Està previst canviar els bancs d’aquesta zona?

33/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents veïns i veïnes ens han fet arribar la seva preocupació en relació a la caiguda d’arbres al barri de
Bellvitge durant l’any 2021, sent algun exemple les fotografies que adjunto a continuació de diferents dates.

22/12/2021

5826

PREGUNTA
ESCRITA

03/12/2021

ERC

Pel que volem saber:
5. Quines han estat les solucions aportades a les incidències causades per les caigudes de l’arbrat?
6. Ha pogut influir una manca de manteniment de l’arbrat de la ciutat en la caiguda d’aquests arbres?
7. Existeix algun protocol davant les caigudes d’arbres a la ciutat?

No

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

34/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El dilluns 22 de novembre van ser desallotjades d'una nau situada a l'Avinguda Vilafranca gairebé un centenar de
persones. Aquesta nau estava ocupada almenys des de feia cinc anys per persones en situació de vulnerabilitat
social.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. L'Ajuntament de l'Hospitalet coneixia la situació de vulnerabilitat de les persones que vivien en aquesta nau
des de feia almenys cinc anys?
2. Quantes visites van realitzar els serveis socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet a la nau per conèixer la
situació de vulnerabilitat de les persones que hi vivien?. En quines dates es van realitzar les visites dels
treballadors/es socials? A quantes persones van oferir ajut des de serveis socials? Quin es el seguiment que es
feia des de Serveis Socials d'aquestes persones en situació de vulnerabilitat?

22/12/2021

5827

PREGUNTA
ESCRITA

3. Quin és el procediment i protocol de serveis socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet en aquests casos?
09/12/2021

ERC
4. L'Ajuntament tenia constància que vivien menors en aquesta nau i que estaven escolaritzats a centres
educatius del municipi? En cas afirmatiu de quants menors tenia coneixement l'Ajuntament que vivien a la nau,
quin seguiment es feia des de Serveis Socials i quins recursos es van oferir.
11. L'Ajuntament de l'Hospitalet va preparar algun operatiu abans, durant i després de desallotjament per les
persones que vivien en situació de risc d'exclusió social a la nau? En cas afirmatiu quin?
12. Els treballadors de l’Ajuntament van oferir personalment a les persones que vivien a la nau informació dels
recursos municipals que oferia serveis socials les setmanes abans del desnonament, durant el mateix dia i
posterior? En aquest afirmatiu a quantes persones es va oferir personalment els recursos municipals i quins.
13. Estaven presents els Serveis socials durant el desallotjament? En cas afirmatiu quina va ser la seva tasca.
15. Quin suport ha donat a l'Ajuntament de l'Hospitalet a les persones que han estat desnonades de la nau de
l'Avinguda Vilafranca?

Sí

RESPOSTA

07/02/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

35/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Cada any durant el mes de desembre es realitza la Fira de la Puríssima, que organitza el Grup Botigues del
Centre i Sant Josep i on participen també artesans i altres establiments.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Quins són els motius perquè aquest any no han organitzat la fira el Grup de Botigues del Centre i Sant Josep?

22/12/2021

5828

PREGUNTA
ESCRITA

09/12/2021

ERC

2. Quins són els motius perquè l'equip de govern va denegar al Grup de Botigues del Centre i Sant Josep
realitzar la fira a la Rambla Marina entre el Carrer Prat de la Riba i carrer Provença i després si va acceptar
aquesta ubicació quan l'organització d'aquesta fira la va realitzar una empresa privada?
3. Quina empresa privada ha organitzat la Fira de la Puríssima?
4. Quins criteris, procediment o concurs ha establert l'equip de govern per donar la concessió d'aquesta Fira?
5. Quina vinculació té aquesta empresa que ha organitzat la Fira amb la ciutat?

No

RESPOSTA

20/12/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

Veïns i veïnes del Gornal ens exposen una problemàtica relativa amb la vorera davant del bloc d’edificis situat al
carrer de Carmen Amaya número 14, tot fent-nos arribar la següent imatge:
Els veïns i veïnes ens expliquen que aquesta zona ja s’ha intervingut prèviament per donar solució a la
problemàtica, però amb el pas del temps el problema torna a aparèixer i persisteix, podent causar una situació de
perill per les persones vianants.
22/12/2021

5829

PREGUNTA
ESCRITA

10/12/2021

ERC

Per l’anterior, volem saber:
1.
2.
3.
4.
5.

No

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
Coneix el govern municipal el motiu pel qual es causa la problemàtica? En cas afirmatiu, quin és?
Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
En cas afirmatiu, quina/es i en quin termini s’hi preveuen?
S’ha causat algun incident a la zona a causa del mal estat dels elements de separació?

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

36/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En resposta a la pregunta registrada en data 13 d’octubre de 2021, amb número 97.724, referent al mal estat de
la senyalització horitzontal i vertical del carrer Pere Pelegrí amb carrer Oriental del barri de Can Serra, el 2n
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat ens va comunicar que “durant els
darrers mesos s’ha fet una inspecció exhaustiva de l’estat de tots els passos de vianants i senyals de trànsit a la
ciutat, el resultat de la qual serà traslladat a la nova contracta encarregada de la senyalització vial”.

22/12/2021

5830

PREGUNTA
ESCRITA

10/12/2021

ERC

En atenció a aquest treball realitzat des de l’àrea, volem conèixer:
1. Quines són les incidències que han estat recollides durant la inspecció?
2. On es troben aquestes incidències?
3. Quin és el motiu principal de les incidències?
4. S’ha establert un ordre de prioritat per la resolució de les incidències? En cas afirmatiu, en base a quins
criteris?

No

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

En el pressupost municipal del 2022 diferents entitats tenen subvencions nominatives pel projecte Clau i Centre
Obert.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
22/12/2021

5831

PREGUNTA
ESCRITA

10/12/2021

ERC

1. Per què l'equip de govern ha exclòs de la subvenció nominativa del Pressupost Municipal 2022 entitats que
també realitzen el projecte Clau o són Centre Obert?
2. Quin ha estat el criteri per donar aquesta subvenció nominativa?
3. Quines mesures pensa adoptar el govern per solucionar aquest greuge amb les entitats que són Centre Obert
o realitzen el projecte Clau que no han rebut subvenció nominativa?

Sí

RESPOSTA

07/02/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

37/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El CLUB CL'HÀSSICS L'HOSPITALET realitza anualment una campanya de recollida solidària de joguines.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

22/12/2021

5832

PREGUNTA
ESCRITA

10/12/2021

ERC

1. Per què l'equip de govern ha denegat a l'entitat poder tenir el punt de recollida a la Rambla Just Oliveras o a la
plaça de l'Ajuntament tal com es va realitzar l'any 2019?
2. Per què l'equip de govern no ha volgut consensuar amb l'entitat una ubicació adient on es visualitzés més
aquesta activitat solidària i assolir l'objectiu de recollir moltes més joguines?

No

RESPOSTA

20/12/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

38/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
“Exposició de fets:
Rainaldo Ruiz Narváez, regidor del grup municipal de Ciutadans a l'ajuntament de L'Hospitalet, expone:
En fecha de 27 de julio de 2021, el teniente de alcaldía del Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos
Humanos, Señor Jesús Husillos, respondió a la pregunta registrada en fecha 28 de junio de 2021, con número de
registro 61712, lo siguiente: "todavía no se ha hecho efectivo el descuento en las nóminas del personal, como
consecuencia de las huelgas indicadas en la pregunta. La principal razón ha sido los persistentes problemas
técnicos para llevar a cabo la explotación de datos con el programa de gestión integral de los recursos humanos
(épsilon), que incorpora el programa de gestión de la nómina, y que nos impiden extraer los datos económicos de
los trabajadores que ejercieron su derecho a huelga en los años 2019 (año en que se inició el uso de la nueva
aplicación) y del 2020.

22/12/2021

5833

PREGUNTA
ESCRITA

09/12/2021

CIUTADANS

El convenio colectivo de este ayuntamiento establece la fórmula de descuento en caso de huelga, y el cálculo se
efectúa en base la retribución bruta anual para todos los conceptos. Para poder obtener estos datos y aplicar
correctamente el descuento, hemos solicitado soporte técnico a la empresa Castilla, como empresa
suministradora del programa épsilon. No querría obviar que todavía nos hayamos en situación de pandemia y
que esta situación tan compleja sigue afectando de manera ordinaria la gestión de los servicios de recursos
humanos, que deriva gran parte de sus esfuerzos en proteger la salud de su plantilla y en gestionar una nueva
concepción de organización, dando soporte a toda la estructura del ayuntamiento. Teniendo en cuenta este
hecho, las actuaciones ya iniciadas y que, en base a los acuerdos firmados con la representación sindical de este
ayuntamiento, los cuales obliga en el mes de diciembre a efectuarse un cierre muy avanzado del expediente de
nómina, el servicio de administración de los recursos humanos y de prevención de riesgos laborales estima el
siguiente calendario de actuaciones:
- septiembre de 2021: soporte técnico del grupo Castilla y obtención de la información informatizada necesaria.
- octubre y noviembre de 2021: realización de cálculos e instrucción/resolución del procedimiento administrativo
de descuento, incluido el trámite de audiencia y posibles reclamaciones de los interesados.
- enero de 2022: aplicación del descuento."
Sol·licitud:
PREGUNTAS:
1 - ¿Se ha recibido el soporte técnico del Grupo Castilla y obtenido la información informatizada necesaria según
lo previsto?
2 - ¿Se han realizado satisfactoriamente los cálculos e instrucción/resolución del procedimiento administrativo de
descuento, incluido el trámite de audiencia y posibles reclamaciones de los interesados?
3 - ¿El Área de Equidad, Derechos sociales y Recursos Humanos tiene previsto llevar a cabo en enero de 2022
la aplicación del descuento de las huelgas indicadas en la pregunta registrada en fecha 28 de junio de 2021, con
número de registro 61712, tal y como afirmó el Teniente de Alcaldía, Jesús Husillos, en su respuesta de 27 de
julio?

Sí

RESPOSTA

25/01/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164
39/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

Exposició de fets:
Jesús A. Martín González, regidor del grup municipal de Ciutadans a l'ajuntament de L'Hospitalet exposa:

22/12/2021

5834

PREGUNTA
ESCRITA

13/12/2021

CIUTADANS

En resposta a la pregunta de Ple presentada amb número 21720/2021, en relació amb el projecte de l’antiga
fàbrica tèxtil Germans Albert, el dia 24 de març de 2021, Francesc Belver i Vallés, tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, ens va dir: “l’ajuntament va aprovar definitivament el
22/12/2017 el pla especial urbanístic de desenvolupament de mutació a tipus docent d’un equipament ubicat a
l’antiga fàbrica tèxtil Germans Albert, al carrer Rodés, 46-58. L’objecte del pla va ser adaptar l’ús de l’equipament
al de “docència” per tal de possibilitar la implantació d’algun centre de referència en formació. Malgrat aquesta
adaptació dels usos, no ha estat possible, de moment, la posada en servei d’aquest edifici patrimonial.
Tanmateix, la voluntat de l’ajuntament segueix essent que l’edifici albergui un centre de formació i innovació. En
aquest moments s’estudien diferents opcions i esperem que durant aquest any tingui lloc el procediment de
concessió”.
Sol•licitud:
PREGUNTA: En quina situació es troba a hores d’ara el procediment de concessió d’un centre de formació i
innovació a l’antiga fàbrica tèxtil Germans Albert, al carrer Rodés, 46-58?

No

RESPOSTA

22/12/2021

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
22/12/2021

5835

PREGUNTA
ESCRITA

01/12/2021

PP

• Cuántas sanciones se ha puesto por incivismo entre 2019 y 2021 desglosado por años.
• Cuántas de estas sanciones se han cobrado desglosado por años.
• En caso de que existan sanciones sin cobrar especificar cuáles han sido los motivos.

No

RESPOSTA

20/12/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

40/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a las multas de tráfico.
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:

22/12/2021

5836

PREGUNTA
ESCRITA

01/12/2021

PP

• Cuantas multas de tráfico han interpuesto los agentes de la GU durante los años 2019 y 2021, desglosado por
años.
• Cuantas, de estas, se han cobrado desglosado por años.
• Cuál es el importe anual recaudado desglosado por años.
• En caso de existir multas sin cobrar, cuantas han sido (desglosado por años) y motivo por el cual no se han
podido cobrar.

No

RESPOSTA

20/12/2021

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

En relación al control de los pisos turísticos, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
• ¿Cuántas licencias tiene concedidas actualmente este Ayuntamiento para realizar la actividad de pisos
turísticos?
22/12/2021

5837

PREGUNTA
ESCRITA

01/12/2021

PP

• ¿Existe un registro de Pisos turísticos en el Ayuntamiento? ¿En caso afirmativo, donde se puede consultar?
¿Es público?
• ¿Qué control lleva a cabo este Ayuntamiento para luchar contra los pisos turísticos que desarrollan dicha
actividad sin la licencia correspondiente?
• ¿Cuántas sanciones ha impuesto, desglosado por años?
• ¿Cuántas de esas sanciones se han cobrado, desglosadas por años?

No

RESPOSTA

21/12/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/12/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I003R&id=937

41/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relació a l’enllumenat públic de la ciutat.
Esta regidora i el seu grup municipal

22/12/2021

5838

PREGUNTA
ESCRITA

01/12/2021

PP

SOL.LICITA:
• Saber el calendari d’actuació i zones per a continuar amb les fases del projecte d’enllumenat de la ciutat.
• Saber si aquesta també s’ha ampliat o modificat.

Sí

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

Alguns veïns i veïnes de la ciutat ens han expressat la seva queixa en relació a la manca d’adaptació de les
activitats de Nadal adreçades a nens i nenes amb discapacitat auditiva: el Campament Reial, la Fàbrica de
Caramels i la Fàbrica de Joguines.
També ens han comentat que s’ha programat una única sessió sense estímuls sonors del Campament Reial, de
la què no s’ha fet cap difusió indicant que fos una sessió adaptada ni ha estat reservada específicament per a
col·lectius que necessitin adaptació.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
26/01/2022

5839

PREGUNTA
ESCRITA

22/12/2021

ERC

1. Coneix el Govern municipal aquesta situació?
2. Quantes sessions en total s’han programat del Campament Reial, la Fàbrica de Joguines i la Fàbrica de
Caramels?
3. Quantes d’aquestes sessions són adaptades per a infants amb discapacitat auditiva?
4. En cas d’existir sessions adaptades: Quantes han estat? De quina manera s’ha fet saber que eren sessions
adaptades? Estaven reservades per a col·lectius que necessitin adaptació?
5. De quina manera pensen resoldre la manca d’adaptació de les activitats infantils que organitza l’Ajuntament
per a infants amb discapacitat auditiva?

No

RESPOSTA

24/01/2022

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

42/97

Data ple

26/01/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5840

PREGUNTA
ORAL

Data

22/12/2021

Sol·licitant
Respon

ERC

Pregunta
Davant l’onada de contagis per COVID-19, els regidors i regidores avui estem celebrant aquest Ple per mitjans
telemàtics. Contradictòriament les persones treballadores municipals segueixen en els seus llocs de treball, tot i
existir departaments que s'han hagut de confinar. Som conscients que en el dia de demà se celebrarà una reunió
del Comitè Unitari amb representants de Recursos Humans per tractar aquesta situació i que fa uns dies es va
enviar un document amb instruccions per a aquelles persones que s'havien de confinar bé perquè eren positives,
bé per contacte estret, o bé perquè havien de tenir cura dels seus familiars.
Tanmateix, volem saber per què malgrat existir instruccions de la Generalitat per al foment del teletreball amb
l'objectiu de protegir persones i disminuir el risc de contagis, encara no s'ha adoptat cap mesura per reactivar el
teletreball.

No

26/01/2022

5841

RESPOSTA

24/01/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

PREGUNTA
ORAL

22/12/2021

ERC

Al Ple del mes de juny, la regidora d'Igualtat va afirmar que L'Hospitalet comptava amb un SAI. Vam demanar
informació i ens van dir que hi havia un conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per derivar casos de
discriminació LGTBIfòbiques. Vam demanar aquest conveni i ens trobem amb la sorpresa que ni hi ha SAI, ni
existeix aquest conveni.
Volem saber quan està previst disposar d'aquest acord per posar en marxa el SAI a L'Hospitalet.

Sí

26/01/2022

5842

RESPOSTA

21/02/2022

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

PREC
ORAL

22/12/2021

ERC

Per una altra banda, tot i haver aprovat al Ple del mes de juny que s'habilités un apartat a la pàgina web
municipal amb tota la informació i recursos sobre l'àmbit LGTBI, ens trobem que no existeix aquest apartat, no hi
ha cap informació en tota la web i només hem trobat una infografia dins del resum de l'apartat del programa
municipal de la dona. A més la imatge anunciant el pla municipal LGTBI no porta enlloc i aquest document no
està disponible en tota la web.
Preguem que s'habiliti aquest espai tal com es va aprovar i que tota la ciutadania pugui disposar públicament de
tota la informació incloent recursos i documents, com l'esmentat pla municipal LGTBI. Moltes gràcies.

Sí

RESPOSTA

21/02/2022

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

43/97

Data ple

26/01/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5843

PREGUNTA
ORAL

Data

22/12/2021

Sol·licitant
Respon

CIUTADANS

Pregunta
Gracias Alcaldesa. El pasado mes de octubre este Plenario aprobó una moción presentada por este grupo en
relación a la forma de prestación de los servicios funerarios municipales, en concreto se aprobó: “Instar al
gobierno municipal a realizar, en el plazo máximo de tres meses, un estudio sobre la viabilidad y conveniencia de
la internalización del servicio público de pompas fúnebres, conducción de cadáveres y capillas velatorio”.
Recordar que la concesión finalizará durante el mes de noviembre del 2022. Dicha concesión se prorrogará por
un periodo de 5 años sino es objeto de denuncia por parte de este ayuntamiento con una antelación mínima de 6
meses.
El tiempo apremia y por ello preguntamos: primero, ¿se ha iniciado el estudio sobre la viabilidad y conveniencia
de la internalización de los servicios funerarios? Segunda, si es afirmativa la pregunta anterior, ¿quién está
elaborando dicho estudio, los técnicos del Ayuntamiento o una empresa externa? Tercera, si se ha externalizado
la elaboración de dicho estudio, ¿a qué profesional o empresa se ha adjudicado?

No

26/01/2022

5844

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

PREGUNTA
ORAL

22/12/2021

LHECP-ECG

Sí, moltes gràcies. Un grup de veïns i veïnes del barri de la Torrassa estan preocupats per saber quan s'iniciarà
la segona fase del parc de la Torrassa, ja que en l'actualitat s'acumula brossa i té un difícil accés, degut a les
pluges que van crear solcs a la terra. Després d'una pandèmia i el confinament que vam viure, és important
replantejar-se la ciutat i treballar per a què els veïns i veïnes tinguin més espais verds.
Per tant, traslladem la seva pregunta: quan es té previst que es posi en marxa la segona fase del parc de la
Torrassa? Es planteja l'equip de govern un augment significatiu dels espais verds de la ciutat? Gràcies.

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

5845

PREGUNTA
ORAL

22/12/2021

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

No

26/01/2022

Gràcies. També un grup de veïns de la Torrassa ens traslladen un dubte: les obres del correcan del parc de la
Torrassa es troben aturades des de fa més d'un mes. Ens podrien indicar la raó i quan es té prevista la
finalització i la inauguració. Gràcies.

44/97

Data ple

26/01/2022

26/01/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, nosotros haremos dos preguntas. La primera es relativa a diferentes quejas que
hemos recibido de diferentes asociaciones, relativas al no cobro de la subvención que está ya aprobada y a la
espera. Entonces, queríamos saber cuáles son los motivos que han llevado a no hacerlo efectivo. Se les dijo
primero que sería en noviembre, luego a principios de diciembre y finalmente a día de hoy todavía están a la
espera de recibir dicha subvención. Se quejan, además como es normal, de la burocracia de presentar un
montón de papeles. Ellos cumplen rigorosamente con toda la solicitud, cumplen en tiempo y forma, pero
finalmente no sabemos las causas, a ver si nos pueden explicar porque no han recibido todavía los importes
asignados.

5846

PREGUNTA
ORAL

22/12/2021

PP

No

RESPOSTA

26/01/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

En segundo lugar, también queríamos preguntar. Diferentes barrios están sufriendo problemas de iluminación
pública. Nos hablan, por ejemplo, en la rambla Catalana falta la reposición de farolas y no solamente en el barrio
de Collblanc–La Torrassa, sino en diferentes puntos. Entonces, atendido que ya se hizo un plan específico de
mejorar la iluminación pública y ya ha quedado un poco en stand-by, queríamos saber esta segunda fase cuando
está previsto mejorar la iluminación pública de nuestras calles para, entre otras cosas, mejorar la seguridad en
ellas. Gracias.

5847

PREGUNTA
ORAL

22/12/2021

PP

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

45/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents veïns ens han fet arribar la seva preocupació per l’estat de la parada de bus 2970 (Granvia-Física), i la
manca de manteniment d’alguns dels seus elements. Per altra banda, els escocells estan a tocar de la calçada i,
en concret el situat al costat de la parada, provoca problemes en coincidir amb la porta posterior dels vehicles,
fent que molts usuaris s’hagin d’agafar al troc de l’arbre per no ensopegar dins, a més de les dificultats per a
persones amb mobilitat reduïda o que porten cotxets de bebè.

26/01/2022

5848

PREGUNTA
ESCRITA

14/01/2022

ERC

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana volem preguntar al govern municipal:
1. Té coneixement el govern municipal de l’estat d’aquesta parada?
2. Quines accions o intervencions tenen previst per resoldre la situació?
3. Té previst el govern municipal resoldre el problema provocat per l’escocell, inst·lant algun element o
cobriment per tal d’evitar situacions de perill als usuaris que descendeixen dels vehicles?

No

RESPOSTA

24/01/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

Els veïns i veïnes de l’entorn de la plaça de la Solidaritat han vingut manifestant la seva preocupació pels
problemes recurrents que hi tenen lloc, especialment durant les nits i malgrat el toc de queda, amb nombrosos
botellots, baralles, i altres problemes com el tràfic de drogues que s’hi han detectat.
26/01/2022

5849

PREGUNTA
ESCRITA

14/01/2022

ERC

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana volem preguntar al govern municipal:
1. Té coneixement el govern municipal d’aquesta problemàtica?
2. Quines actuacions s’hi ha desenvolupat, en concret en aquest punt de la ciutat, per abordar aquests
problemes, en els darrers sis mesos?
3. Quines accions té previstes el govern municipal per evitar que se segueixin produint aquests fets?

No

RESPOSTA

24/01/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

46/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Alguns veïns ens han fet arribar la seva preocupació per l'estat de la finca situada a ronda de la Torrassa núm.
91, on s'hi estan realitzant actualment obres. Aquest edifici no està inclòs dins del PEPPA, malgrat comptar amb
una sèrie d'elements arquitectònics i decoratius, especialment en la seva façana, d'especial interès.
Des del grup municipal d'Esquerra Republicana volem preguntar al govern municipal:

26/01/2022

5850

PREGUNTA
ESCRITA

14/01/2022

ERC

No

RESPOSTA

24/01/2022

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

1. Amb quina llicència d'obres es porten a terme les obres que s'hi desenvolupen?
2. Quina és l'afectació per la façana?
3. Quines actuacions s'han portat a terme per part de l'àrea de Patrimoni municipal, per tal de documentar,
conservar i preservar aquesta façana i els seus elements?
4. Considera pertinent el govern municipal la seva protecció i preservació?
5. Quines actuacions pensa portar a terme per no perdre aquest patrimoni, donat que actualment no es troba
catalogat i es troba desprotegit?

Veïns i veïnes del barri de Pubilla Cases ens fan arribar les seves queixes relatives a un problema d’animals
rosegadors. Concretament, han trobat rosegadors en els carrers d’Aigües de Llobregat, Iberia, Cervantes i a la
plaça de la Bòbila, tot i que previsiblement sigui un problema que afecti en més zones.

26/01/2022

5851

No

Per l’anterior, volem conèixer:

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2022

RESPOSTA

20/01/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

ERC
1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Està previst realitzar alguna actuació pel control de plagues a la zona?
3. En quin termini està previst fer aquest control?
4. S’estan portant a terme, actualment, algunes actuacions per solucionar la problemàtica? En cas afirmatiu,
quines?

47/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En data 10 de desembre de 2021, la Mesa General de Negociació va acordar una proposta d’acord relatiu a
quadrants, horaris i complements retributius a Guàrdia Urbana, un acord condicionat a la instrucció i resolució per
part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

26/01/2022

5852

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2022

ERC

En relació a aquest acord, i al procediment d’instrucció i resolució per part de la JGL, volem saber:
1. En quina fase del procediment es troba actualment l’acord?
2. Existeix una previsió sobre quan es portarà a consideració l’acord a la Junta de Govern Local? En cas
afirmatiu, quan?

No

RESPOSTA

25/01/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

Veïns i veïnes del Gornal ens fan arribar la seva preocupació en atenció a la manca de manteniment d’alguns
carrers del barri, concretament a la zona del carrer de Carmen Amaya, núms. 23 – 27.
Exposen que existeix una manca de neteja, com es pot veure a les imatges que s’adjunten a continuació, que
creen una capa d’excrements d’aus sobre el paviment.
Per l’anterior, volem saber:

26/01/2022

5853

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2022

ERC

1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Amb quina freqüència es neteja aquesta aquesta zona?
3. Es té previst donar solució a aquesta problemàtica? En cas afirmatiu, quina i en quin termini?
Així mateix, en relació a la mateixa zona, ens fan arribar queixes en relació al paviment, per problemes que es
fan palesos, a caire d’exemple, en les imatges que s’adjunten a continuació:
En relació a aquesta queixa sobre el paviment, volem saber:
1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Es té previst donar solució a aquesta problemàtica? En cas afirmatiu, quina i en quin termini?

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

48/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
A la plaça de la Cultura, al barri de Bellvitge trobem elements, aparentment decoratius, tal com adjuntem a les
següents imatges.
Alguns veïns i veïnes han apuntat que en algun moment havien funcionat com a fonts d’aigua amb llums, però
que actualment no són d’utilitat, pel que en relació a aquests elements, volem saber:

26/01/2022

5854

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2022

ERC

1. Quina era i quina és la funció d’aquests elements?
2. Per quin motiu els elements no són utilitzats per la funció per la qual van ser dissenyats?
3. Què es té previst fer amb aquests elements? En quin termini?
Altrament, veïns i veïnes ens fan arribar la seva preocupació pel perill de caiguda en els esglaons de la mateixa
plaça, tot apuntant que les línies grogues haurien de ser pintades en tots els esglaons i no només en els primers.
Davant la preocupació que ens traslladen, volem conèixer:
1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Per quin motiu no són marcats de pintura visible tots els esglaons?
3. Es té previst pintar de forma visible els esglaons per evitar accidents?

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

49/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïns i veïnes del Gornal ens fan arribar la seva preocupació en atenció a la manca de manteniment d’alguns
carrers del barri, concretament a la zona del carrer de Carmen Amaya, núms. 23 – 27.
Exposen que existeix una manca de neteja, com es pot veure a les imatges que s’adjunten a continuació, que
creen una capa d’excrements d’aus sobre el paviment.
Per l’anterior, volem saber:

26/01/2022

5855

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2022

ERC

1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Amb quina freqüència es neteja aquesta zona?
3. Es té previst donar solució a aquesta problemàtica? En cas afirmatiu, quina i en quin termini?
Així mateix, en relació a la mateixa zona, ens fan arribar queixes en relació al paviment, per problemes que es
fan palesos, a caire d’exemple, en les imatges que s’adjunten a continuació:
En relació a aquesta queixa sobre el paviment, volem saber:
1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Es té previst donar solució a aquesta problemàtica? En cas afirmatiu, quina i en quin termini?

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

A l’avinguda de Miraflores trobem una sèrie de tubs metàl·lics, que presumiblement eren fanals, i actualment són
malmesos, tal i com els que apareixen en les fotografies anteriors. Sobre aquests elements a la via pública,
volem saber:

26/01/2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
Existeixen més tubs metàl•lics com els que apareixen a les fotografies a la ciutat?
Quin és el motiu de l’estat d’aquests fanals?
Quines solucions s’hi aporten per la seva reparació? En quin termini?
Per quin motiu no s’han retirat aquests tubs de la via pública?
Quins són els criteris per la senyalització d’aquests tubs a la via pública?
Qui és l’encarregat del manteniment d’aquests tubs metàl•lics?

5856

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2022

ERC

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

50/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sol·licitud:

26/01/2022

1) Se resuelva a la mayor brevedad posible la incidencia de falta de iluminación en la Avenida Electricidad y la
Calle Molino.
2) Conocer el número de incidencias que tienen registradas sobre este problema de la falta de iluminación es
este punto.
3) ¿Qué gestiones y medidas ha hecho este gobierno desde el mes de octubre hasta el día de hoy tras recibir
las incidencias? 4) ¿Cuándo han reparado o tienen pensado reparar la iluminación de estas farolas?

5857

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

14/12/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

Esta regidora y su grupo municipal solicitan
26/01/2022

5858

PREGUNTA
ESCRITA

14/12/2021

PP

CONOCER:
• Previsión para el corre-can del parque de la Torrassa.

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

En relación a la parada de autobús de la calle Doctor Martí Julia y a la vista de las fotografías que se adjuntan.
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
26/01/2022

5859

PREGUNTA
ESCRITA

14/12/2021

PP

CONOCER:
• Si este Ayuntamiento tiene conocimiento de cómo se encuentra esta parada.
• Si se han realizado gestiones con TMB para poder arreglar el banco y la parada.

No

RESPOSTA

25/01/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

51/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a las casitas del Pasaje Pons, ha habido diversos desprendimientos.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan

26/01/2022

5860

PREGUNTA
ESCRITA

14/12/2021

PP

CONOCER:
• Saber si hay algún plan urgente para subsanar el estado de ruinas de estas casitas.
• Previsión de arreglo.

No

RESPOSTA

25/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

En relación a la calle Santiago Ramón y Cajal, esquina Maluquer al lado de las vías del tren y a la vista de las
fotografías que se adjuntan.

26/01/2022

5861

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
14/12/2021

PP

CONOCER:
• Si este Ayuntamiento tiene conocimiento.
RUEGA:
• Que se proceda a la limpieza y mantenimiento de esta zona.

No

RESPOSTA

24/01/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/01/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I009D&id=1164

52/97

Data ple

23/02/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5862

PREGUNTA
ORAL

Data

26/01/2022

Sol·licitant
Respon

ERC

Pregunta
Gràcies Sra. Alcaldessa. La pregunta és que l’associació de veïns i veïnes de Som Santa Eulàlia des de fa més
d’un any està demanant una reunió amb el regidor del districte, i ha presentat diferents instàncies demanant
informació sobre el tancament de la biblioteca de Santa Eulàlia, del poliesportiu del Gasòmetre, del parc de
l’Alhambra, entre altres temes del barri.
Per quin motiu el regidor de districte no es reuneix amb l’associació de veïns del barri, es nega a reunir-se amb
ells? I per què el regidor de districte no ha donat resposta a les diferents instàncies presentades per escrit per
l’associació de veïns i veïnes de Som Santa Eulàlia? Moltes gràcies.

No

23/02/2022

5863

RESPOSTA

22/02/2022

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

ERC

Sí. La pregunta és sobre les xarxes socials de l’Ajuntament, en concret el perfil de Twitter que segueix a alguns
regidors, en concret als del PSC, però a cap més regidor d’aquest Ple. Ho dic perquè trobem que també segueix
a assessors de l’ajuntament, com el Sr. Mario Ruiz, assessor de l’àrea d’Alcaldia-Presidència, o el Sr. Juan Felipe
Guevara, assessor de la mateixa àrea i membre de les Joventuts Socialistes. Però també perfils tan rellevants a
la ciutat, com la Sra. Claudia Acebrón, que és regidora del PSC a Esplugues, o més d’una desena de perfils
anònims amb un nom seguit de vuit xifres i amb només dos seguidors.
Voldríem saber quins són els criteris de seguiment, qui els estableix, per què segueix a alguns assessors o
regidors d’altres municipis i no els d’aquest Ple. Cal tenir el carnet del PSC perquè et segueixi el perfil de
l’ajuntament? I si li sembla al govern que això és una gestió professional i seriosa de les xarxes corporatives de la
segona ciutat de Catalunya?

No

23/02/2022

RESPOSTA

07/02/2022

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Respecte a la commemoració de dies mundials internacionals i altres que es commemoren a l’ajuntament sobre
el col·lectiu LGTBI, veiem que se celebren alguns com el 17 de maig o el 28 de juny i d’altres com el dia de la
visibilitat lèsbica, bisexual o intersexual, que són celebracions menors que només es difonen a través de les
xarxes de l’oficina LGTBI. Volíem saber quines són aquestes xarxes de l’oficina LGTBI i per què no som capaços
de trobar-les ni a Twitter, ni a Facebook, ni a Instagram. Aquesta és la pregunta.

5864

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

ERC

Sí

RESPOSTA

22/03/2022

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

53/97

Data ple

23/02/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5865

No

23/02/2022

23/02/2022

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Moltes gràcies. Li volem demanar a l’Alcaldessa i al Sr. Cristian Alcázar que estan sent investigats i imputats per
delictes greus, quan pensen donar explicacions als ciutadans i a les ciutadanes sobre les irregularitats i la
corrupció al Consell Esportiu? Quan pensen vostès apartar-se del càrrec? A la Sra. Marín li pregunto
concretament una vegada més si troba normal i ètic que diners destinats a l’esport serveixin per pagar un acte de
campanya del PSC a les eleccions municipals del 2019, tal com manifesta la UDEF? Si vostè troba normal que
s’utilitzin diners públics per pagar sobresous i indemnitzacions indegudes?

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

ERC
I com vostè no respon, no dóna la cara, no depura ni assumeix responsabilitats, ni vol donar explicacions en
aquest Ple ni a les preguntes que li fem, ni als veïns i les veïnes, ja li avanço que tornarem a demanar la seva
compareixença a la comissió del Consell Esportiu, i esperem que aquesta vegada no hi hagi pinça entre el Partit
dels Socialistes i Ciutadans, i també estudiarem amb altres formacions polítiques d’aquest ajuntament, demanar
un Ple extraordinari sobre el cas del Consell Esportiu, perquè està tacant la imatge d’aquesta ciutat, de l’esport i
d’aquesta institució.

Gràcies Sra. Alcaldessa. Volíem fer algunes preguntes sobre el tema de les aules de cultura a la nostra ciutat.
D’una banda, saber si ens poden facilitar l’estudi complet que s’ha elaborat amb relació a la situació d’aquestes
aules de cultura i que va ser presentat a una taula de cultura que es va realitzar l’any passat. D’altra banda,
volíem saber si hi ha un pla d’actuació sobre aquests equipaments i si d’alguna manera es contempla, en algun
moment, la possibilitat que el barri del Centre disposi d’un equipament d’aquest tipus.

5866

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

ERC

No

RESPOSTA

22/02/2022

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

5867

No

I finalment també volíem fer un prec i és que a aquestes alçades de la legislatura, en l’últim any, ens trobem que
encara no s’ha iniciat el procediment per a la renovació o per a la promoció del nou Pla de Protecció del
Patrimoni i totes les entitats, i crec que tota la ciutadania, com per exemple les que aquesta setmana han fet la
concentració davant de la casa Querol, estem molt amoïnats perquè se’ns acaba el temps per poder fer aquest
nou pla de protecció del patrimoni, que tanta urgència té la nostra ciutat que es pugui dur a terme. Gràcies.

PREC
ORAL

26/01/2022

ERC

RESPOSTA

22/02/2022

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

54/97

Data ple

23/02/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?
5868

No

23/02/2022

5869

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

PREC
ORAL

26/01/2022

ERC

I fem un prec, que s’han oblidat de celebrar també el 31 de març, el dia de la visibilitat lèsbica, i els preguem que
l’afegeixin a les commemoracions de l’ajuntament. Moltes gràcies.

RESPOSTA

10/02/2022

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

PREC
ORAL

26/01/2022

CIUTADANS

Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, lo nuestro creo que sería un ruego que nos hacen llegar varias vecinas de La
Torrassa. Y es que hay numerosos pivotes de los que se ponen para evitar que los coches aparquen encima de
la acera, pues que o bien están derribados o están a ras de suelo, o directamente está el agujero porque no se
ha hecho la reposición de algunos que se han eliminado, con lo cual en algunos casos provocan caídas, pero es
que además también lo que hace es que como no están, su función no impide que los coches suban a la acera.
Concretamente sobre todo hay cinco en la calle Santiago Ramón y Cajal, que pertenece a Santa Eulalia y
también en Martí Julià.
Entonces bueno, el ruego era que se repongan y que se haga un seguimiento de este tipo de cosas, porque
cuando hemos intentado tramitarlo a través de la aplicación de mobiliari urbà, pues hay opciones de banc, de
paperera, de pintura, pero no hay ninguna opción de reponer otros elementos. No sé si se puede también adaptar
la aplicación y pueda haber un apartado concreto o como varios y luego sobre todo que se haga un seguimiento
de este tipo de cosas desde el distrito. Gracias.

No

23/02/2022

RESPOSTA

21/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres ens fem ressò d’una..., crec que tots els grups municipals han rebut un
seguit de preguntes que nosaltres ens hem fet nostres, perquè considerem que són molt interessants. Entre elles,
aquestes que diré ara. Existeix un cens de pisos buits definit per la Llei 18/2007 i 24/2015 a L’Hospitalet de
Llobregat? En cas que existís, es podria adjuntar a la informació o facilitar l’accés a la mateixa? Quina és la seva
última data d’actualització? Quants expedients sancionadors ha iniciat contra els propietaris l’ajuntament per
mantenir un pis sense ús per un període superior a dos anys? Quants d’aquests expedients sancionadors han
acabat en sanció? En cas d’haver hagut sancions, es podria facilitar l’accés a la informació de la naturalesa de
les mateixes? Moltes gràcies.

5870

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

55/97

Data ple

23/02/2022

23/02/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gràcies. Davant de la petició de paraula al ple de l’ajuntament d’una entitat de la ciutat amb número de registre,
entre altres arguments se’ls denega la paraula degut a que no s’aprecia coincidència entre la seva finalitat i
l’interès que motiva la petició de paraula. Quins són els criteris que utilitza l’ajuntament per arribar a aquesta
conclusió?

5871

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

07/02/2022

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

5872

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

LHECP-ECG

Volia preguntar també que un grup de veïns i veïnes de Collblanc-La Torrassa ens alertaven de la necessitat
d’instal·lar marquesines a les parades de bus de la Riera Blanca, per tal de protegir-se del vent, la pluja i la calor.
No entenen perquè a una banda de la Riera Blanca hi ha marquesines i a l’altra no. Les persones grans
necessiten seure mentre esperen el bus.
Considera l’equip de govern, escoltant aquestes reivindicacions veïnals, instal·lar marquesines als seients de les
parades de bus on sigui possible, als barris de Collblanc - La Torrassa? Gràcies.

No

23/02/2022

RESPOSTA

22/02/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Gracias Sra. Alcaldesa. Ante la proximidad de la conferencia anual de nuestra Alcaldesa y ante las lamentables
noticias aparecidas impresas sobre el caso del Consell Esportiu, desde el Partido Popular preguntamos si
nuestra alcaldesa, Núria Marín, va a aprovechar la conferencia anual, por cierto, pagada con el dinero de todos
los ciudadanos de L’Hospitalet, para dar explicaciones públicas a los ciudadanos sobre el caso de presunta
corrupción que salpica al PSC de pleno.

5873

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

PP

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

56/97

Data ple

23/02/2022

23/02/2022

23/02/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En segundo lugar también queremos hacer otra pregunta. Desde el año 2017 desde el Partido Popular venimos
preguntando cuando se va a hacer efectivo el descuento en la nómina de los trabajadores que secundaron las
tres últimas huelgas, el 3 de enero de 2017, el 8 de noviembre de 2017 y el 18 de octubre de 2019. En respuesta
del Sr. Husillos, se nos dijo que este mes de enero de 2022 se haría efectivo el descuento pero parece ser que
no va ser la situación. ¿Cuándo se va a hacer efectivo ese descuento? En cambio, parece ser que hubo
recientemente, en diciembre hubo una huelga de interinos y parecía que el procedimiento para descontar esa
huelga, sí que estaría más avanzado. ¿Por qué unos sí y otros no?

5874

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

PP

Sí

RESPOSTA

22/03/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Otro clásico es saber, respecto al tema de los parques infantiles, cuando los parques infantiles van a disponer de
sombras naturales. Llevamos ya años reclamando la implantación, la posibilidad de que los niños y niñas de
nuestra ciudad, cuando llegue el verano, puedan disfrutar de sus parques infantiles con seguridad en este caso, y
vamos a ver llegar a otra vez el verano y nos vamos a encontrar que nuestros parques infantiles todavía no
disponen de sombras naturales para que los niños puedan jugar.

5875

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

PP

No

RESPOSTA

21/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

5876

PREGUNTA
ORAL

26/01/2022

PP

Por último, el entorno de las vías, en la zona de aparcamiento de la calle Santiago Ramón y Cajal, esquina
Maluquer, hay desde hace tiempo un espacio que es el rincón de la basura, de la vergüenza, porque aquello más
que una esquina lo que parece, directamente, es un vertedero.
Entonces parece ser que los vecinos llevan llamando reiteradas ocasiones, pero en el distrito no les hacen caso,
entonces saber cuándo va a dejar de ser un vertedero -finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

No

RESPOSTA

21/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

57/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

23/02/2022

5877

PREGUNTA
ESCRITA

1. Han dimitit o deixat el càrrec membres designats per la junta de govern de l'Ajuntament a la comissió
directiva del Consell Esportiu de l'Hospitalet?
19/01/2022

ERC
2. S'ha efectuat el pagament de la subvenció d'aquest Ajuntament al Consell Esportiu de l'Hospitalet?
3. En cas que no s'hagi efectuat el pagament de la subvenció quins són els motius? S'ha requerit des d’algun
àmbit del Consistori algun tipus de documentació? Quina?

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

El mes de desembre del 2021 mitjançant instància la Plataforma Afectats per la Hipoteca d'Hospitalet de
Llobregat, Sindicat de Llogateres d'Hospitalet i Assemblea de Defensa dels Drets d'Hospitalet van sol·licitar una
reunió amb el tinent d'alcalde Cristian Alcazár per parlar de les mancances que existeixen en matèria d'habitatge.
Les entitats van registrar la petició d'informació i una bateria de preguntes relacionades amb la gestió de
l'Ajuntament en matèria d'habitatge que encara no han rebut resposta.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

23/02/2022

1. Ha rebut el tinent d'alcalde la petició de reunió de les entitats la Plataforma Afectats per la Hipoteca
d'Hospitalet de Llobregat, Sindicat de Llogateres d'Hospitalet i Assemblea de Defensa dels Drets d'Hospitalet?
2. Pensa el tinent d'alcalde reunir-se amb les entitats esmentades?
3. Existeix un cens de pisos buits a Hospitalet de Llobregat?
4. En cas que hi existís es podria adjuntar la informació o facilitar l'accés a la mateixa?
5. Quina és la seva última data d'actualització? I cada quant diu la llei que ha d'actualitzar-se?
6. Quin és el departament encarregat d'elaborar el cens?
7. Quants pisos des de 2007, en virtut de l'article 7 de la llei 24/2015 i l'art. 42 de la llei 18/2007 ha incorporat
l'Ajuntament al fons d'habitatges de lloguer per a polítiques socials?
7. Quants expedients sancionadors ha iniciat contra propietaris l'Ajuntament a través de l'article 5.1b) en relació
amb l'art. 42.6 de la llei 18/2007? (per mantenir un pis sense ús per un període superior a dos anys)
8. Quants d'aquests expedients sancionadors ha acabat en sanció?
9. En cas de haver hagut sancions, es podria facilitar l'accés a la informació de la naturalesa de les mateixes?
10. Quin departament de l'Ajuntament s'encarrega de realitzar aquestes gestions? Quantes persones integren
aquest servei?

5878

PREGUNTA
ESCRITA

25/01/2022

ERC

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

58/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

23/02/2022

5879

PREGUNTA
ESCRITA

27/01/2022

ERC

1. L'Ajuntament ha efectuat el pagament a les entitats esportives que es va acordar a la comissió qualificadora
en la seva resolució de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats que portin a
terme projectes en l'àmbit esportiu per a l'exercici 2021?
2. Quines entitats esportives han cobrat la subvenció?
3. Quines entitats estant pendent de cobrar-la? Per quins motius no s'ha efectuat el pagament?

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Diferents veïnes i veïns del carrer d’Àlvarez de Castro, especialment els que viuen al número 5, ens fan arribar la
seva preocupació en relació als fets produïts al seu edifici i al solar que llinda amb aquest.
Ens exposen que des de fa unes setmanes la tanca que limitava el solar va deteriorar-se per qüestions relatives
amb el clima, però aquesta no s’ha reparat, permetent l’entrada al solar de persones que, com es mostra a les
imatges, han realitzat pintades a l’edifici i utilitzen l’espai com perquè els gossos facin les seves necessitats,
provocant males olors a la zona i als habitatges.

23/02/2022

5880

No

Per l’anterior, volem saber:

PREGUNTA
ESCRITA

02/02/2022

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

ERC
1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Quines accions s’han portat a terme des de l’Ajuntament des que es va produir el deteriorament de la tanca
que limitava l’espai?
3. Ha realitzat l’Ajuntament alguna inspecció a la zona? En cas afirmatiu, quin ha estat el resultat d’aquesta?
4. S’ha instat a la propietat a adequar la zona, netejant-la i renovant les tanques de limitació? En cas contrari, es
té previst? En quin termini?
5. S’ha incoat expedient sancionador per incompliment de la normativa vigent? En cas afirmatiu, en quina fase
del procediment es troba actualment aquest expedient?
6. S’han donat indicacions al personal de l’Ajuntament per netejar la zona o netejar la pintada realitzada?

59/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en locals cedits de titularitat municipal han fet arribar la seva
preocupació per l'estat i la manca de manteniment en què moltes d'aquestes dependències es troben.
Des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, volem saber:

23/02/2022

5881

PREGUNTA
ESCRITA

09/02/2022

ERC

Sí

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

1. Quines deficiències s'han detectat en els locals de titularitat municipal cedits a les diferents entitats de la
ciutat? En quins locals?
2. Quines actuacions s'han portat a terme en els citats locals de titularitat municipal cedits a les diferents entitats
de la ciutat en el període 2018-2021? En quins locals?
3. Quines actuacions hi ha previstes en els citats locals de titularitat municipal cedits a les diferents entitats de la
ciutat en el present mandat? En quins locals?

60/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïnes del barri de la Florida ens han fet arribar la seva preocupació per l’estat de degradació i deixadesa en què
es troba l’entorn dels blocs Florida, amb desperfectes importants en el paviment i altres elements d’obra, manca
de manteniment de les zones verdes o no pavimentades, entre d’altres, que agreuja la sensació
d’abandonament.

23/02/2022

5882

PREGUNTA
ESCRITA

09/02/2022

ERC

Som conscients que actualment hi ha en marxa el Pla de regeneració urbana integral, amb les seves diferents
taules i grup motor, en el marc d’un procés participatiu iniciat l'any 2017. Dins d’aquest procés, ja es va
manifestar “la necessitat d’aplicar immediatament accions urgents, durant els anys 2017 i 2018, que haurien de
conviure amb les primeres decisions preses dins el procés participatiu”, decidides pels serveis municipals i
l’oficina del pla. A nivell urbanístic, aquestes accions semblen haver consistit en dos processos participatius
(Teide-Matacavalls-Parc de les Planes, i Av. Catalunya-Parc de la Pau), a més de la renovació de la plaça de la
Petanca. Tot i així, és evident que el procés participatiu obert amb el Pla de regeneració urbana integral no pot
ser excusa perquè l’Ajuntament no actuï i mantingui el bon estat l’espai públic.
Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, volem saber:
1. És conscient el govern municipal d’aquestes denuncies, realitzades entre d’altres per la pròpia associació de
veïns, sobre l’estat de la pavimentació i altres elements d’obra, les zones verdes, i l’urbanisme en general de la
zona?
2. Quines actuacions s’han portat a terme per arreglar els problemes de pavimentació, altres elements d’obra, i
zones verdes de l’àmbit dels blocs Florida?
3. Quines actuacions urgents hi ha previstes per arreglar els problemes de pavimentació, altres elements
d’obra, i zones verdes de l’àmbit dels blocs Florida?
4. Quines actuacions hi ha previstes durant el present mandat per arreglar els problemes de pavimentació,
altres elements d'obra, i zones verdes de l’àmbit dels blocs Florida?

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

En el Ple de gener aquest regidor va demanar explicacions sobre els criteris arbitraris i partidistes amb què es
gestionen els perfils institucionals de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Entre d’altres aspectes, que no es seguissin els regidors electes del consistori, i en canvi es seguissin perfils
d’assessors i membres del PSC, com una regidora d’Esplugues, o perfils buits, sense seguidors.
Com a resposta, la Sra. Montserrat Pérez ens va fer saber que “aquesta problemàtica es va resoldre l’endemà
del Ple”. Respecte els criteris de seguiment, es va respondre que “els perfils de l’Ajuntament segueixen diferents
veïns i veïnes que fan arribar les seves preguntes, qüestions o suggeriments mitjançant Twitter perquè, en molts
casos, aquesta xarxa no permet donar una resposta privada a un usuari si no es segueix prèviament el seu
compte”.
Aquest Grup Polític Municipal vol saber:
1. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària @ClaudiaAcebron
61/97
(perfil d'una regidora del PSC a l'Ajuntament d'Esplugues)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada,
donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest
usuari?
2. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària @Nuria75130212

d’assessors i membres del PSC, com una regidora d’Esplugues, o perfils buits, sense seguidors.
Com a resposta, la Sra. Montserrat Pérez ens va fer saber que “aquesta problemàtica es va resoldre l’endemà
del Ple”. Respecte els criteris de seguiment, es va respondre que “els perfils de l’Ajuntament segueixen diferents
veïns i veïnes que fan arribar les seves preguntes, qüestions o suggeriments mitjançant Twitter perquè, en molts
casos, aquesta xarxa no permet donar una resposta privada a un usuari si no es segueix prèviament el seu
compte”.
Data ple

23/02/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5883

PREGUNTA
ESCRITA

Data

10/02/2022

Sol·licitant
Respon

ERC

Pregunta
Aquest Grup Polític Municipal vol saber:
1. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària @ClaudiaAcebron
(perfil d'una regidora del PSC a l'Ajuntament d'Esplugues)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada,
donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest
usuari?
2. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària @Nuria75130212
(perfil amb 7 seguidors, creat el març de 2018)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat que
no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
3. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària
@Arantxa86610421 (perfil amb 19 seguidors, creat el juliol de 2021)? En cas que no se seguís per aquesta raó
al·legada, donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir
a aquest usuari?
4. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària @Evelyn86376319
(perfil amb 3 seguidors, creat el juny de 2021)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat que no
existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
5. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuari @Steve50165891
(perfil amb 17 seguidors, creat el juny de 2020)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat que
no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
6. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària
@ErikaSa89492783 (perfil amb 5 seguidors, creat el gener de 2021)? En cas que no se seguís per aquesta raó
al·legada, donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir
a aquest usuari?
7. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària @Elizabe31929209
(perfil amb 2 seguidors, creat el febrer de 2021)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat que
no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
8. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària @Beatriz51439979
(perfil amb 1 seguidors, creat el gener de 2021, sense cap tuit)? En cas que no se seguís per aquesta raó
al·legada, donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir
a aquest usuari?
9. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària @Tania18385526
(perfil amb 3 seguidors, creat l'abril de 2020)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat que no
existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
10. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuari @Victori37914076
(perfil amb 4 seguidors, creat el gener de 2020)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat que
no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
11. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuari @Dpm111274
(perfil amb 5 seguidors, creat el setembre de 2017)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat
que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
12. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària
@maripaz78093416 (perfil amb 13 seguidors, creat l'abril de 2020, sense cap tuit)? En cas que no se seguís per
aquesta raó al·legada, donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el
criteri per seguir a aquest usuari?
13. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària
@carmen39034045 (perfil amb 2 seguidors, creat el desembre de 2020, sense cap tuit)? En cas que no se
seguís per aquesta raó al·legada, donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha
estat el criteri per seguir a aquest usuari?
14. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuari @Alberto89085870
(perfil amb 64 seguidors, creat el desembre de 2020)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat
62/97
que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
15. Existeix un projecte, document o pla d’implementació de les xarxes socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet?

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

No

12. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària
@maripaz78093416 (perfil amb 13 seguidors, creat l'abril de 2020, sense cap tuit)? En cas que no se seguís per
aquesta raó al·legada, donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el
criteri per seguir a aquest usuari?
13. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuària
@carmen39034045 (perfil amb 2 seguidors, creat el desembre de 2020, sense cap tuit)? En cas que no se
seguís per aquesta raó al·legada, donat que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha
estat el criteri per seguir a aquest usuari?
Pregunta
14. Quina és la pregunta, qüestió o suggeriment que va fer arribar mitjançant Twitter l'usuari @Alberto89085870
(perfil amb 64 seguidors, creat el desembre de 2020)? En cas que no se seguís per aquesta raó al·legada, donat
que no existeix cap interacció amb el perfil de @LHajuntament, quin ha estat el criteri per seguir a aquest usuari?
15. Existeix un projecte, document o pla d’implementació de les xarxes socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet?

Data

Sol·licitant
Respon

RESPOSTA

23/02/2022

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

El govern va manifestar en una pregunta feta ara fa nou mesos que havia encarregat a la UPC un nou estudi més
específic per a cadascuna de les finques dels Blocs Ciutat Comtal amb l’objectiu de determinar el grau de risc i
solucionar els problemes estructurals.
23/02/2022

5884

PREGUNTA
ESCRITA

11/02/2022

ERC

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. En quin estat es troba la realització d’aquest estudi?
2. Quina és la partida pressupostaria que destinarà l’equip de govern per ajudar a les comunitats de propietaris
de Ciutat Comtal a solucionar els problemes estructurals que pateixen les seves finques?

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

En el Ple de gener aquest regidor va preguntar diferents qüestions relatives a la commemoració de les diades
relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i la seva difusió a les xarxes socials de l’Ajuntament. També vam realitzar
un prec, per la inclusió del 31 de març. En la oralitat del prec, en el desenvolupament del Ple, es va referenciar
com a dia “de la visibilitat lèsbica”, quan òbviament un lapsus, especificant la data del 31 de març, em referia a la
visibilitat trans.
Amb data 10/02/2022 la Sra Montserrat Perez ens remet un informe emès per la Cap de Servei d'Imatge
Corporativa i Relacions Externes, donant resposta al prec esmentat, clarificant que el Dia de la Visibilitat Lèsbica
és el 26 d’abril, i que el que se celebra el 31 de maig és el Dia de la Visibilitat Trans, que és el que no està inclòs
al llistat de commemoracions i pel qual es pregava la seva inclusió.
Tot i així, l'informe també explica que “des de l'Ajuntament de l'Hospitalet es va fer difusió de la commemoració
d'aquest dia (26 d'abril), d'acord amb els criteris establerts per als Dies Internacionals i Mundials, a través de les
xarxes socials.
També es rebutja, suposadament, el prec realitzat perquè “(el llistat de commemoracions) ja contempla el Dia
Internacional de la Memòria Trans, que se celebra el 20 de novembre, i del qual se’n va fer la difusió
corresponent a través de les xarxes socials.

23/02/2022

5885

PREGUNTA
ESCRITA

11/02/2022

ERC

Donat que en el document sobre la commemoració dels Dies Internacionals i Mundials de l'Ajuntament
s'especifica que l'esmentat 26 d'abril es difondrà “només xarxes CAID/LGTBI”, i que del 20 de novembre no
63/97
especifica cap difusió. Ambdues dates estan considerades per part de l'Ajuntament com de “Quart nivell”, això és
“poca rellevància a nivell social”, al mateix nivell que “el Dia Mundial de l'Abraçada, el Dia Internacional del Gat, i
similars”.

Tot i així, l'informe també explica que “des de l'Ajuntament de l'Hospitalet es va fer difusió de la commemoració
d'aquest dia (26 d'abril), d'acord amb els criteris establerts per als Dies Internacionals i Mundials, a través de les
xarxes socials.

Data ple

23/02/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5885

PREGUNTA
ESCRITA

Data

Sol·licitant
Respon

11/02/2022

ERC

També es rebutja, suposadament, el prec realitzat perquè “(el llistat de commemoracions) ja contempla el Dia
Internacional de la Memòria Trans, que se celebra el 20 de novembre, i del qual se’n va fer la difusió
corresponent a través de les xarxes socials.
Pregunta
Donat que en el document sobre la commemoració dels Dies Internacionals i Mundials de l'Ajuntament
s'especifica que l'esmentat 26 d'abril es difondrà “només xarxes CAID/LGTBI”, i que del 20 de novembre no
especifica cap difusió. Ambdues dates estan considerades per part de l'Ajuntament com de “Quart nivell”, això és
“poca rellevància a nivell social”, al mateix nivell que “el Dia Mundial de l'Abraçada, el Dia Internacional del Gat, i
similars”.
Donat que ha estat impossible trobar aquestes dues publicacions ni al perfil institucional de l'Ajuntament
(@LHajuntament), ni hem trobat encara les xarxes socials de l'Oficina LGTBI, tal com consta al document sobre
commemoracions de Dies Internacionals i Mundials.
Donat que altres commemoracions, com el Dia de la Visibilitat Bisexual (23 de setembre) o el Dia de la Visibilitat
Intersexual (26 d'octubre) s'hauran de publicar i difondre, segons l'esmentat document, a “només xarxes de
l'Oficina LGTBI”.
Aquest Grup Polític Municipal vol saber:
1. Quines són les xarxes de l’Oficina LGTBI, on en teoria s’han de publicar i donar difusió a aquestes diades?
2. L’enllaç de la publicació a Twitter de:
- Dia de la Visibilitat Lèsbica (26 d’abril), més enllà del perfil del CAID (@LHFeminisme)
- Dia de la Visibilitat Bisexual (26 de setembre)
- Dia de la Visibilitat Intersexual (26 d'octubre)
3. Quins són els criteris pels quals el govern municipal no considera necessari, i per tant prescindible, reivindicar
i celebrar la visibilitat de les persones trans, com es fa amb altres col·lectius de la comunitat LGTBI, més enllà del
record de la memòria i el patiment d'aquest col·lectiu?
4. Quins són els criteris per commemorar el Dia Mundial de l'Abraçada, el Dia Internacional del Gat, o el Dia
Internacional de la Croqueta, i rebutjar la commemoració del Dia de la Visibilitat Trans, com es fa amb altres
col·lectius de la comunitat LGTBI?

Sí

RESPOSTA

22/03/2022

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Exposició de fets:
Rainaldo Ruiz Narváez, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en relació a la nostra
petició de 28/06/2021 (número de registre 61712/2021) que diu literalment: “Rainaldo Ruiz Narváez, regidor de
Cs, en relación a las huelgas de los días 18 de octubre de 2019, 8 de noviembre 2017 y 3 de octubre de 2017.
Pregunto: en las nóminas de qué meses se han llevado a cabo los descuentos del importe de estas huelgas a los
trabajadores de esta corporación (laborales, funcionarios, interinos, eventuales, …) que ejercieron su derecho a
las huelgas?” La resposta del Sr. Jesús Husillos Gutiérrez tinent d’alcaldia àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans L’Hospitalet, de data 27 de juliol de 2021 diu literalment: “Sr. Rainaldo Ruiz Narváez regidor
G.P.M. Ciutadans Partido de la Ciudadanía, señor, respecto al escrito que presentó en el registre general de
entrada de este ayuntamiento, con número 61712, en fecha 28 de junio de 2021, cualificado como pregunta al
pleno, decirle lo siguiente: todavía no se ha hecho efectivo el descuento en las nóminas del personal, como
consecuencia de las huelgas indicadas en la pregunta. La principal razón ha sido los persistentes problemas
técnicos para llevar a cabo la explotación de datos con el programa de gestión integral de los recursos humanos
64/97
(Épsilon), que incorpora el programa de gestión de la nómina, y que nos impiden extraer los datos económicos de
los trabajadores que ejercieron su derecho a huelga en los años 2019 (año en que se inició el uso de la nueva
aplicación) y del 2020. El convenio colectivo de este ayuntamiento establece la fórmula de descuento en caso de

Cs, en relación a las huelgas de los días 18 de octubre de 2019, 8 de noviembre 2017 y 3 de octubre de 2017.

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunto: en las nóminas de qué meses se han llevado a cabo los descuentos del importe de estas huelgas a los
trabajadores de esta corporación (laborales, funcionarios, interinos, eventuales, …) que ejercieron su derecho a
las huelgas?” La resposta del Sr. Jesús Husillos Gutiérrez tinent d’alcaldia àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans L’Hospitalet, de data 27 de juliol de 2021 diu literalment: “Sr. Rainaldo Ruiz Narváez regidor
G.P.M. Ciutadans Partido de la Ciudadanía, señor, respecto al escrito que presentó en el registre general de
entrada de este ayuntamiento, con número 61712, en fecha 28 de junio de 2021, cualificado como pregunta al
Pregunta
pleno, decirle lo siguiente: todavía no se ha hecho efectivo el descuento en las nóminas del personal, como
consecuencia de las huelgas indicadas en la pregunta. La principal razón ha sido los persistentes problemas
técnicos para llevar a cabo la explotación de datos con el programa de gestión integral de los recursos humanos
(Épsilon), que incorpora el programa de gestión de la nómina, y que nos impiden extraer los datos económicos de
los trabajadores que ejercieron su derecho a huelga en los años 2019 (año en que se inició el uso de la nueva
aplicación) y del 2020. El convenio colectivo de este ayuntamiento establece la fórmula de descuento en caso de
huelga, y el cálculo se efectúa en base la retribución bruta anual para todos los conceptos. Para poder obtener
estos datos y aplicar correctamente el descuento, hemos solicitado soporte técnico a la empresa Castilla, como
empresa suministradora del programa épsilon. No querría obviar que todavía nos hayamos en situación de
pandemia y que esta situación tan compleja sigue afectando de manera ordinaria la gestión de los servicios de
recursos humanos, que deriva gran parte de sus esfuerzos en proteger la salud de su plantilla y en gestionar una
nueva concepción de organización, dando soporte a toda la estructura del ayuntamiento.
Teniendo en cuenta este hecho, las actuaciones ya iniciadas y que, en base a los acuerdos firmados con la
representación sindical de este ayuntamiento, los cuales obliga en el mes de diciembre a efectuarse un cierre
muy avanzado del expediente de nómina, el servicio de administración de los recursos humanos y de prevención
de riesgos laborales estima el siguiente calendario de actuaciones: - septiembre de 2021: soporte técnico del
grupo Castilla y obtención de la información informatizada necesaria. - octubre y noviembre de 2021: realización
de cálculos e instrucción/resolución del procedimiento administrativo de descuento, incluido el trámite de
audiencia y posibles reclamaciones de los interesados. - enero de 2022: aplicación del descuento. Atentamente,
“en relació a la nova pregunta presentada amb data 9 de desembre de 2021 (registre general d’entrada
120530/2021) que diu literalment: “preguntas: 1 - ¿se ha recibido el soporte técnico del grupo castilla y obtenido
la información informatizada necesaria según lo previsto? 2 - ¿se han realizado satisfactoriamente los cálculos e
instrucción/resolución del procedimiento administrativo de descuento, incluido el trámite de audiencia y posibles
reclamaciones de los interesados? 3 - ¿el área de equidad, derechos sociales y recursos humanos tiene previsto
llevar a cabo en enero de 2022 la aplicación del descuento de las huelgas indicadas en la pregunta registrada en
fecha 28 de junio de 2021, con número de registro 61712, tal y como afirmó el teniente de alcaldía, Jesús
Husillos, en su respuesta de 27 de julio?”

23/02/2022

5887

PREGUNTA
ESCRITA

28/01/2022

CIUTADANS

La resposta del Sr. Jesús Husillos Gutiérrez tinent d’alcaldia àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans de
data 25 de gener de 2022, que diu literalment: “Sr. Rainaldo Ruiz Narváez regidor G.P.M. Ciutadans Partido de la
Ciudadanía, señor, respecto al escrito que usted ha presentado electrónicamente en el registro general de
entrada de este ayuntamiento, con número 120530, en fecha 9 de diciembre de 2021, cualificado de pregunta al
pleno, informarle de lo siguiente: en referencia a su primera pregunta: le informo que el servicio de administración
de los recursos humanos y prevención de riesgos laborales recibió el soporte técnico solicitado a la empresa
grupo castilla, suministradora del aplicativo informático de gestión de la nómina. En consecuencia, se ha podido
obtener la información informatizada necesaria, consistente en obtener la relación de empleados públicos
participantes en las huelgas objeto de descuento, con la valoración correspondiente de los importes a descontar.
En referencia a la segunda y tercera pregunta: efectivamente, se han realizado los cálculos y se ha iniciado la
instrucción del procedimiento administrativo adecuado (expediente de administración electrónica número AJT/
4655/2022). El número de empleados objeto de descuento por su participación en las diferentes huelgas ha sido
numeroso, lo cual ha complicado la instrucción del procedimiento: - se ha determinado que participaron 84
empleados en la huelga del 21 de febrero. - se ha determinado que participaron 143 empleados en la huelga del
8 de marzo. - se ha determinado que participaron 199 empleados en la huelga 18 de octubre. En cualquier caso,
le informo que está previsto que se concluya en breve para poder aplicar los descuentos correspondientes en la
nómina de febrero de 2022. Atentamente.
La resposta del Sr. Jesús Husillos Gutiérrez tinent d’alcaldia àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans de
data 25 de gener de 2022, que diu literalment: “Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez regidor G.P.M. Ciutadans Partido de la
65/97
Ciudadanía, señor, respecto al escrito que usted ha presentado electrónicamente en el registro general de
entrada de este ayuntamiento, con número 120530, en fecha 9 de diciembre de 2021, cualificado de pregunta al
pleno, informarle de lo siguiente: en referencia a su primera pregunta: le informo que el servicio de administración
de los recursos humanos y prevención de riesgos laborales recibió el soporte técnico solicitado a la empresa

Data ple
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En referencia a la segunda y tercera pregunta: efectivamente, se han realizado los cálculos y se ha iniciado la
instrucción del procedimiento administrativo adecuado (expediente de administración electrónica número AJT/
4655/2022). El número de empleados objeto de descuento por su participación en las diferentes huelgas ha sido
numeroso, lo cual ha complicado la instrucción del procedimiento: - se ha determinado que participaron 84
empleados en la huelga del 21 de febrero. - se ha determinado que participaron 143 empleados en la huelga del
8 de marzo. - se ha determinado que participaron 199 empleados en la huelga 18 de octubre. En cualquier caso,
le informo que está previsto que se concluya en breve para poder aplicar los descuentos correspondientes en la
nómina de febrero de 2022. Atentamente.
Pregunta
La resposta del Sr. Jesús Husillos Gutiérrez tinent d’alcaldia àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans de
data 25 de gener de 2022, que diu literalment: “Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez regidor G.P.M. Ciutadans Partido de la
Ciudadanía, señor, respecto al escrito que usted ha presentado electrónicamente en el registro general de
entrada de este ayuntamiento, con número 120530, en fecha 9 de diciembre de 2021, cualificado de pregunta al
pleno, informarle de lo siguiente: en referencia a su primera pregunta: le informo que el servicio de administración
de los recursos humanos y prevención de riesgos laborales recibió el soporte técnico solicitado a la empresa
grupo Castilla, suministradora del aplicativo informático de gestión de la nómina. En consecuencia, se ha podido
obtener la información informatizada necesaria, consistente en obtener la relación de empleados públicos
participantes en las huelgas objeto de descuento, con la valoración correspondiente de los importes a descontar.
En referencia a la segunda y tercera pregunta: efectivamente, se han realizado los cálculos y se ha iniciado la
instrucción del procedimiento administrativo adecuado (expediente de administración electrónica número AJT/
4655/2022). El número de empleados objeto de descuento por su participación en las diferentes huelgas ha sido
numeroso, lo cual ha complicado la instrucción del procedimiento: - se ha determinado que participaron 84
empleados en la huelga del 21 de febrero. - se ha determinado que participaron 143 empleados en la huelga del
8 de marzo. - se ha determinado que participaron 199 empleados en la huelga 18 de octubre. En cualquier caso,
le informo que está previsto que se concluya en breve para poder aplicar los descuentos correspondientes en la
nómina de febrero de 2022. Atentamente,”

Sol·licitud:
Aclariments sobre la resposta rebuda, ja que aquesta resposta no deixa clares les dades de les vagues i que no
diu l’any al que fa referència la data i dona dades de unes vagues no s’ajusten a la nostra pregunta: - Nosaltres
preguntem per la vaga del 03/10/2017 (no han donat cap resposta) - Nosaltres preguntem per la vaga del
08/11/2017 (no han donat cap resposta) - Nosaltres preguntem per la vaga del 18/10/2019 (segurament serà la
de 199 empleats, però no queda clar ja que vostès no fan constar l’any) - Vostès ens donen informació de la vaga
del 21/02/???? que nosaltres no hem preguntat - Vostès ens donen informació de la vaga del 08/03/???? que
nosaltres no hem preguntat Donada la manca d’exactitud de resposta i l’aportació d’informació no sol·licitada,
reitero i presento les següents preguntes: 1) Quants treballadors (amb desglossament de regidors, d’eventuals,
de funcionaris, d’interins, de laborals, ...) vam fer vaga del 03/10/2017? 2) Quants treballadors (amb
desglossament de regidors, d’eventuals, de funcionaris, d’interins, de laborals, ...) vam fer vaga del 08/11/2017?
3) Quants treballadors (amb desglossament de regidors, d’eventuals, de funcionaris, d’interins, de laborals, ...)
vam fer vaga del 18/10/2019? 4) Pensen vostès practicar els descomptes d’aquestes tres vagues? Si tenen
intenció de fer-ho, en quina o quines nòmines portaran a efecte els descompte en els sous del personal afectat?
Sí

RESPOSTA

22/03/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563
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Pregunta
Exposició de fets:
Rainaldo Ruiz Narváez, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en relació a les
vagues que es relacionen a continuació: - 08/03/2021 vaga per defensar els drets de les dones - 18/06/2021 vaga
contra l’abús de la temporalitat en les administracions públiques - 28/10/2021 vaga per defensar l'estabilització
dels interins i contra la temporalitat en l'administració - 30/11/2021 vaga per reclamar l'estabilitat de tot el
personal en precari que treballa a les administracions públiques de Catalunya i pressionar per un “proyecto de ley
para la estabilización” que ho permeti.

23/02/2022

5888

PREGUNTA
ESCRITA

28/01/2022

CIUTADANS

Sol·licitud:
1) Saber si de cada una d’aquestes vagues s’ha efectuat el corresponent descompte en les nòmines dels
treballadors d’aquest Ajuntament que les van fer (desglossat per regidors, eventuals, funcionaris, interins,
laborals, ...).
2) Saber, en el cas de que sí s’hagin efectuat els descomptes de les vagues en les nòmines, de cada una
d’aquestes vagues en quina data s’ha produït el descompte en les nòmines.
3) En el cas que alguna d’elles o totes elles encara no hagin estat descomptades, saber els motius pels quals no
s’han produït els descomptes i la previsió que tenen per efectuar-los.

Sí

RESPOSTA

22/03/2022

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563
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Pregunta
Exposició de fets:
Jesús A. Martín González, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en el Ayuntamiento
de L'Hospitalet, tras la respuesta al ruego 122.004 de fecha de 14/12/2021, comprobamos que existen 6
incidencias registradas por los ciudadanos por problemas de falta de iluminación en los últimos 6 meses en
avenida Electricidad entre Isabel la Católica y Pere Pelegrí y 5 incidencias en calle Molino con avenida
Electricidad.
Sol·licitud:
En base a esta cuestión y para concretar algunas respuestas del gobierno les preguntamos:

23/02/2022

23/02/2022

1- Tras el registro de una incidencia en la APP ¿cuál es el proceso que sigue este gobierno para comprobar la
incidencia y solventarla?
2- ¿A qué se debe que en una misma calle y en un mismo punto de Avenida Electricidad se registren dos
incidencias 19 días después del registro de la primera? Y ¿Cuál ha sido la actuación de este gobierno en estos
19 días para que los ciudadanos se vean obligados a volver a registrar una incidencia en la misma zona ya
registrada?
3- ¿A qué se debe que en una misma calle y en un mismo punto de la calle Molino se registren dos incidencias
idénticas en 3 semanas por falta de actuación para solucionar el problema? Y ¿Cuál ha sido la actuación de este
gobierno en esas 3 semanas para que los ciudadanos se vean obligados a volver a registrar una incidencia en la
misma zona ya registrada?
4- ¿En qué ha consistido “el repaso ejecutado”?
5- De las incidencias que nos han informado en su respuesta, ¿qué incidencias se han reparado? Y ¿Qué
incidencias faltan por reparar? Y ¿cuándo se repararán?
6- ¿Qué valoración hace este gobierno de su actuación para solventar las incidencias registradas por falta de
iluminación en la calle Molino y la Avenida Electricidad en septiembre y octubre del año pasado respectivamente?

5889

PREGUNTA
ESCRITA

01/02/2022

CIUTADANS

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

01/02/2022

CIUTADANS

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

5890

No

1) Se resuelva, a la mayor brevedad posible, la incidencia de falta de iluminación en el entorno es Avenida Can
Serra esquina con Carretera de Esplugues.
2) Conocer el número de incidencias que tienen registradas sobre este problema de mala iluminación.

Rainaldo Ruiz Narváez, regidor del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de L'Hospitalet
Exposició de fets:

68/97

En data 28 de juny de 2021, van ser presentades de forma conjunta les següents preguntes de ple amb número
61687/2021 en relació amb el pagament de factures del servei d’arrendament de les places d’aparcament

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Rainaldo Ruiz Narváez, regidor del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de L'Hospitalet
Exposició de fets:
En data 28 de juny de 2021, van ser presentades de forma conjunta les següents preguntes de ple amb número
61687/2021 en relació amb el pagament de factures del servei d’arrendament de les places d’aparcament
utilitzades per diferent personal directiu d’aquest ajuntament, exercicis 2018, 2019 i 2020:
1) ¿El arrendamiento de plazas de aparcamiento para diferente personal directivo por parte de este
ayuntamiento se imputa como retribución en especie?
2) ¿Cuál es el protocolo o procedimiento para que el personal directivo pueda disponer de plazas de
aparcamiento arrendadas por el ayuntamiento?
3) ¿Cuáles son los cargos del personal directivo de este ayuntamiento que pueden acceder a plazas de
aparcamiento arrendadas por el ayuntamiento?
4) ¿Qué cargos lo han solicitado y a quiénes se les ha concedido?
En resposta, Francesc Belver i Vallés, tinent d’alcaldia de l’àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut
i Esports, ens va dir:

23/02/2022

5891

PREGUNTA
ESCRITA

03/02/2022

CIUTADANS

“Les places d’aparcament que l’ajuntament té arrendades van destinades a la utilització de vehicles de
missatgeria entre els edificis municipals; vehicles de manteniment d’Educació i Cultura; vehicles de manteniment
d’Informàtica; vehicles de manteniment d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat; vehicles del servei
Delta de la Guardia Urbana; vehicle d’una persona amb discapacitat funcionari/a i per diferent personal de
l’Ajuntament. I pel que fa a les característiques i condicions dels llocs de treball que requereixen major dedicació
de jornada i irregularitat d’horari derivades de les funcions a realitzar, estan destinades a personal electe,
gerència, director/a de serveis, caps de servei, habilitats nacionals.”.
La resposta elideix les qüestions suscitades als punts 1 i 2, és a dir:
1) ¿El arrendamiento de plazas de aparcamiento para diferente personal directivo por parte de este
ayuntamiento se imputa como retribución en especie?
2) ¿Cuál es el protocolo o procedimiento para que el personal directivo pueda disponer de plazas de
aparcamiento arrendadas por el ayuntamiento?
Preguntes:
1) ¿El arrendamiento de plazas de aparcamiento para diferente personal directivo (personal electe, gerència,
director/a de serveis, caps de servei, habilitats nacionals, ...) por parte de este ayuntamiento se imputa como
retribución en especie en las nóminas respectivas?
2) ¿Cuál es el protocolo o procedimiento para que el personal directivo (personal electe, gerència, director/a de
serveis, caps de servei, habilitats nacionals,...) pueda disponer de plazas de aparcamiento arrendadas por el
ayuntamiento?
3) ¿Qué cantidad de personas que forman parte del personal electo, gerencia, director/a de servicios, jefes de69/97
servicio y habilitados nacionales han disfrutado de dichas plazas de aparcamiento (desglosado)?

Preguntes:
1) ¿El arrendamiento de plazas de aparcamiento para diferente personal directivo (personal electe, gerència,
director/a de serveis, caps de servei, habilitats nacionals, ...) por parte de este ayuntamiento se imputa como
retribución en especie en las nóminas respectivas?

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

2) ¿Cuál es el protocolo o procedimiento para que el personal directivo (personal electe, gerència, director/a de
serveis,
caps de servei, habilitats nacionals,...) pueda disponer de plazas de aparcamiento arrendadas por el
Pregunta
ayuntamiento?
3) ¿Qué cantidad de personas que forman parte del personal electo, gerencia, director/a de servicios, jefes de
servicio y habilitados nacionales han disfrutado de dichas plazas de aparcamiento (desglosado)?

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Exposició de fets:
Nos hemos hecho eco de la queja que la asociación de vecinos y vecinas de la Florida ha expuesto por redes
sociales sobre el incumplimiento de la palabra dada por el teniente de alcalde de Espacio Público, Vivienda,
Urbanismo y Sostenibiidad, Cristian Alcázar, en la presentación del plan de inversiones en el distrito IV durante la
sesión ordinaria del consejo de distrito del 20 de septiembre de 2021. Según expone dicha asociación, “el plan
presentado preveía la reforma de las calles de los bloques tras haberse suprimido los poyetes de los parterres de
los jardines. Y según el propio teniente de alcalde las obras se empezarían en octubre de 2021”.
Documentación que se adjunta:
23/02/2022

5892

PREGUNTA
ESCRITA

04/02/2022

CIUTADANS

Enlace de la comunicación realizada por dicha entidad:
https://twitter.com/avivlaflorida/status/1489541916521816070?s=20&t=zqsbpitxsfmozppdrupsg
PREGUNTAS:
1- ¿En qué situación se encuentra el proyecto de reforma de las calles de los Bloques?
2- ¿Qué circunstancias han propiciado el retraso de las obras respecto al plazo anunciado por el teniente de
alcalde en el Consejo de Distrito?
3- ¿En qué fecha se prevé el inicio y finalización de dichas obras?

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

70/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Miguel García Valle, portavoz del grupo municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en el ayuntamiento de
L’Hospitalet,
Exposició de fets:
El ayuntamiento en pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo
relativo a la aprobación provisional de la modificación puntual de la unidad de actuación “UB4” en el ámbito del
plan especial de reforma interior (PERI) del sector Collblanc. (Carretera de Collblanc, 7-19 i calle Doctor Martí i
Julià, 1-3). (exp. 11019/2019). La comisión territorial de urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, en la
sesión de 5 de junio de 2020, acordó su aprobación definitiva.

23/02/2022

5893

PREGUNTA
ESCRITA

08/02/2022

CIUTADANS

Según el informe ref: 871 2019-02-15 de la agencia de desarrollo urbano de L’Hospitalet (ADU), l’agenda
d’actuacions fixa un període total de 60 mesos per al desenvolupament de la construcció i finalització de les
obres de construcció i d’urbanització a contar a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva al DOGC.
PREGUNTAS:
- ¿En qué situación se encuentra actualmente el desarrollo de las obras de construcción y urbanización?
- ¿Cuál es la agenda de actuaciones vigente? ¿Se prevé que se cumpla el plazo de 60 meses previsto
inicialmente?
- ¿Ha comunicado este Ayuntamiento el proyecto urbanístico a los propietarios y arrendatarios afectados, así
como los plazos establecidos?
- ¿Hay alguna fórmula de compensación prevista para los propietarios y arrendatarios afectados por el proyecto?

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

71/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Jesús A. Martín González, regidor del grupo municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat,
En relación a la falta de iluminación en algunos puntos de la calle Fortuny (se adjunta fotografía)
Presento:
Los siguientes ruegos:

23/02/2022

5894

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

1 - Ruego que se resuelva, a la mayor brevedad posible, la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Fortuny.
09/02/2022

CIUTADANS
2 - Ruego que se nos informe de la fecha en la que se ha solventado la incidencia de falta de iluminación
informada.
Y las siguientes preguntes:
1 - ¿Tiene conocimiento el gobierno municipal de la falta de iluminación el punto mencionado?
2 - Si la respuesta es positiva, ¿desde cuando tienen conocimiento? ¿Y qué acciones ha realizado el gobierno
municipal para solventarlo desde que ha tenido conocimiento?
3 - Conocer el número de incidencias registradas por esta cuestión en esta calle durante el último mes.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

72/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
JESÚS A. MARTÍN GONZÁLEZ, regidor del grupo municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en relación a la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Joventut (se adjunta fotografía).
Presento:
Los siguientes ruegos:

23/02/2022

5895

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

1 - Ruego que se resuelva, a la mayor brevedad posible, la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Joventut.
09/02/2022

CIUTADANS

2 - Ruego que se nos informe de la fecha en la que se ha solventado la incidencia de falta de iluminación
informada.
Y las siguientes preguntes:
1- ¿Tiene conocimiento el gobierno municipal de la falta de iluminación el punto mencionado?
2 - Si la respuesta es positiva, ¿desde cuándo tienen conocimiento? Y, ¿qué acciones ha realizado el gobierno
municipal para solventarlo desde que ha tenido conocimiento?
3 - Conocer el número de incidencias registradas por esta cuestión en esta calle durante el último mes.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

73/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
JESÚS A. MARTÍN GONZÁLEZ, regidor del grupo municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en relación a la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Llobregat (se adjunta fotografía).
Presento:
Los siguientes ruegos:

23/02/2022

5896

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

1 - Ruego que se resuelva, a la mayor brevedad posible, la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Llobregat.
09/02/2022

CIUTADANS

2 - Ruego que se nos informe de la fecha en la que se ha solventado la incidencia de falta de iluminación
informada.
Y las siguientes preguntes:
1 - ¿Tiana conocimiento el gobierno municipal de la falta de iluminación el punto mencionado?
2 - Si la respuesta es positiva, desde cuando tienen conocimiento? Y qué acciones ha realizado el gobierno
municipal para solventarlo desde que ha tenido conocimiento?
3 - Conocer el número de incidencias registradas por esta cuestión en esta calle durante el último mes.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

74/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
JESÚS A. MARTÍN GONZÁLEZ, regidor del grupo municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en relación a la falta de iluminación en algunos puntos de la calle Mas
(se adjuntan dos fotografías).
Presento:
Los siguientes ruegos:
1 - Ruego que se resuelva, a la mayor brevedad posible, la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Mas.

23/02/2022

5897

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

09/02/2022

CIUTADANS

2 - Ruego que se nos informe de la fecha en la que se ha solventado la incidencia de falta de iluminación
informada.
Y las siguientes preguntes:
1- ¿Tiene conocimiento el gobierno municipal de la falta de iluminación el punto mencionado?
2 - Si la respuesta es positiva, desde cuando tienen conocimiento? Y qué acciones ha realizado el gobierno
municipal para solventarlo desde que ha tenido conocimiento?
3 - Conocer el número de incidencias registradas por esta cuestión en esta calle durante el último mes.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

75/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
JESÚS A. MARTÍN GONZÁLEZ, regidor del grupo municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en relación a la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Rafael Campalans (se adjuntan dos fotografías).
Presento:
Los siguientes ruegos:

23/02/2022

5898

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

1 - Ruego que se resuelva, a la mayor brevedad posible, la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Rafael Campalans.
09/02/2022

CIUTADANS

2 - Ruego que se nos informe de la fecha en la que se ha solventado la incidencia de falta de iluminación
informada.
Y las siguientes preguntes:
1 - ¿Tiana conocimiento el gobierno municipal de la falta de iluminación el punto mencionado?
2 - Si la respuesta es positiva, desde cuando tienen conocimiento? Y qué acciones ha realizado el gobierno
municipal para solventarlo desde que ha tenido conocimiento?
3 - Conocer el número de incidencias registradas por esta cuestión en esta calle durante el último mes.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

76/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
JESÚS A. MARTÍN GONZÁLEZ, regidor del grupo municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en relación a la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Santiago Apóstol (se adjuntan dos fotografías).
Presento:
Los siguientes ruegos:

23/02/2022

5899

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

1 - Ruego que se resuelva, a la mayor brevedad posible, la falta de iluminación en algunos puntos de la calle
Santiago Apóstol.
09/02/2022

CIUTADANS

2 - Ruego que se nos informe de la fecha en la que se ha solventado la incidencia de falta de iluminación
informada.
Y las siguientes preguntes:
1 - ¿Tiana conocimiento el gobierno municipal de la falta de iluminación el punto mencionado?
2 - Si la respuesta es positiva, desde cuando tienen conocimiento? Y qué acciones ha realizado el gobierno
municipal para solventarlo desde que ha tenido conocimiento?
3 - Conocer el número de incidencias registradas por esta cuestión en esta calle durante el último mes.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

77/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relació als contenidors de escombraries que estan a la ciutat i a la vista de la fotografia que s’adjunta.
Aquesta Regidora y el seu grup municipal sol·licita

23/02/2022

5900

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

CONEIXER:
03/02/2022

PP
• Que mesures està prenent l’Ajuntament a la vista d’aquestes imatges que es poden trobar per tota la ciutat.
PREGO:
• Que s’incrementi el pas dels camions de neteja per tal de que no s’acumuli tantes escombraries.

No

RESPOSTA

21/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

A la vista de los problemas que las persones mayores de la Ciudad están teniendo para poder gestionar sus
cuentas bancarias, así como cualquier otra gestión administrativa a través de los medios digitales.
Esta Regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:
• Si el Ayuntamiento está llevando a cabo algún cicló formativo digital dirigido a las persones mayores para que
puedan hacer gestiones tanto en organismos oficiales como bancarios.
23/02/2022

5901

PREGUNTA
ESCRITA

03/02/2022

PP

En caso afirmativo,
•
•
•
•

Saber dónde se realizan.
Calendario.
Que difusión se ha efectuado.
Cuantas persones hasta el momento están realizando el curso.

En caso negativo
• Saber si tiene previsto realizar alguna acción formativa para ayudar a este colectivo, y en que consiste.
• Si se tiene previsto alguna otra acción que les pueda ayudar.
No

RESPOSTA

18/02/2022

María Ángeles Sariñena Hidalgo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes. Regidora de Govern de Cultura Popular i Tradicional.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

78/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En los parques infantiles, nos comentan los vecinos que un columpio para los niños con diversidad funcional no
es suficiente. Los parques se deben diseñar para que todos los niños y niñas puedan jugar sin exclusión alguna.

23/02/2022

5902

PREGUNTA
ESCRITA

Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal solicitan
04/02/2022

PP
CONOCER:
• Si está previsto dotar estos parques de más elementos dirigidos a niños con diversidad funcional.
• En caso afirmativo que previsión tienen para la instalación de estos columpios.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Los vecinos de la Rambla Catalana llevan años según nos comentan sin un alumbrado correcto. Durante los
meses de otoño e invierno, las familias necesitan un alumbrado en condiciones perfectas ya que el diseño que
hicieron en su momento no es el apropiado y el mismo ayuntamiento se lo confirmo a los vecinos y les informaron
que lo solucionarían.

23/02/2022

5903

PREGUNTA
ESCRITA

04/02/2022

PP

Po otro lado la falta de luz provoca caídas, pisar excrementos y restos de comida y también accidentes con
patinetes y otros vehículos que no respetan las señales de tránsito.
Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
• ¿Cuándo está previsto que se solucionen todas estas deficiencias que los vecinos nos comentan?

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

79/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La mayoría de los parques infantiles de Collblanc- La Torrassa (por ejemplo, Parc infantil de Rosselló/ Passatge
Xipreret, Parc del Transformador, Parc de les Vidrieries del Llobregat) no disponen de sombras naturales.
Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:

23/02/2022

5904

PREGUNTA
ESCRITA

04/02/2022

PP

• ¿Está previsto la plantación de árboles de tamaño mediano para que este verano las familias pueden tener
sombra?
• En el caso de la plaza Guernica hay un parking subterráneo (en el barrio hay un parque como el del Vidre y
otros en la Ciudad) que hay árboles que están plantados encima de estos parkings. ¿Está previsto que se
sustituyan por otros árboles o plantas que no perjudiquen el suelo? En caso afirmativo ¿para qué fechas?
• Durante los años en los que la sombra de estos árboles sea insuficiente, hasta que crezcan los nuevos
árboles ¿se puede instalar sombra artificial como en el mercado de Collblanc?

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Vecinos de la Torrassa nos comentan que llevan más de un mes sin agua en ninguna de las cuatro fuentes del
parque de la Torrassa y con los cables de las farolas sin ninguna protección.
23/02/2022

5905

PREC
ESCRIT

04/02/2022

PP

Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal
RUEGAN
• Se subsanen todas estas deficiencias a la mayor brevedad posible.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

80/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Vecinos de La Torrassa han llamado a EPHUS y regiduría preguntando sin éxito por los permisos en varias obras
de locales que los están convirtiendo en viviendas. Los locales 61 y 98 de la calle nuestra señora de
desamparados.

23/02/2022

5906

PREGUNTA
ESCRITA

04/02/2022

PP

Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
• Si disponen de los permisos necesarios para convertir estos locales en viviendas.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Los vecinos de la ciudad se quejan de que hay coches abandonados con la pegatina de retirada del
ayuntamiento desde hace tiempo ocupando plazas que podrían utilizar otros vehículos.
23/02/2022

5908

PREGUNTA
ESCRITA

07/02/2022

PP

Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
• Si existe un plan específico para la retirada de estos vehículos y en que consiste.

No

RESPOSTA

22/02/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

En relación a los servicios de mediación de la ciudad
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
23/02/2022

5909

PREGUNTA
ESCRITA

07/02/2022

PP

CONOCER:
• Cuantos casos se han tenido durante los años 2019, 2020 y 2021 especificando cuales han sido las causas y
resultados.

No

RESPOSTA

22/02/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

81/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El 18 de enero en la TV Cuatro se realizó un reportaje sobre unos bloques de pisos que están apuntalados,
desde hace más de un año según comentan los Vecinos.
https://www.cuatro.com/cuatroaldia/casas-apuntaladas-vecinos-hospitalet-limite-situacion_18_3268925013.html

23/02/2022

5910

PREGUNTA
ESCRITA

07/02/2022

PP

Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
• En qué situación se encuentran actualmente.
• Si el Ayuntamiento ya está realizando alguna acción ayudar a estos vecinos. En caso afirmativo en que
consiste y plazos.

No

RESPOSTA

22/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

En relación a los fondos europeos Next Generation
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
23/02/2022

5911

PREGUNTA
ESCRITA

07/02/2022

PP

CONOCER:
• Que importe tiene previsto ingresar el ayuntamiento por este concepto
• Como se va a repartir estos fondos europeos.
• Si en el reparto de estos fondos se está incluyendo a las empresas de la ciudad y qué criterios se utilizan para
otorgarlos.

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

82/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a los bajos del edificio de la TV de L’Hospitalet
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan

23/02/2022

5912

PREGUNTA
ESCRITA

09/02/2022

PP

CONOCER:
• Si se está utilizando los locales que están en la planta baja de la TV.
En caso negativo, saber si está previsto su utilización, calendario y en qué consistirá.
En caso positivo, para que se está utilizando.

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Tras el cierre de la Biblioteca de la calle Pareto (Santa Eulalia), el Ayuntamiento informó de que se iba a habilitar
un espacio en el mercado destinado como lectura.

23/02/2022

5913

PREGUNTA
ESCRITA

Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
09/02/2022

PP
CONOCER:
• Si ya se ha habilitado ese espacio o si se está buscando otra ubicación.
En caso de que se esté buscando otra ubicación, cual seria.

No

RESPOSTA

22/02/2022

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

83/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la Avenida Josep Tarradellas con Rosalía de Castro donde está la rotonda, hay unos terrenos.
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan

23/02/2022

5914

PREGUNTA
ESCRITA

09/02/2022

PP

CONOCER:
• Cuál va a ser el uso a lo que se destine esos terrenos y en caso de que esté previsto construir algún edificio
saber de qué tipo y calendario.

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

En el mercado de la Florida (donde el Mercadona) hay un espacio municipal.

23/02/2022

5915

PREGUNTA
ESCRITA

Esta regidora y su grupo municipal solicitan
09/02/2022

PP
CONOCER:
• Qué uso se va a dar a este espacio.

No

RESPOSTA

23/02/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

Los vecinos de Can Serra han informado que muchos de los bancos que tienen para sentarse en el barrio les han
desaparecido uno de los respaldos o incluso los dos.
Se adjunta enlace TV noticias de L’Hospitalet https://bit.ly/34u2Rwu
23/02/2022

5916

PREC
ESCRIT

10/02/2022

PP

Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal
RUEGA:
• Se reparen dichos bancos.

No

RESPOSTA

21/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

84/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Y la pregunta: quisiéramos saber en qué situación se encuentra el vallado de los jardines Francesc Pedra y Lola
Peñalver.

23/02/2022

5949

PREGUNTA
ORAL

23/02/2022

CIUTADANS

¿Se ha iniciado ya el procedimiento administrativo para su ejecución?
¿Cuándo está previsto que se inicien las obras y que se finalicen?
¿Cree el gobierno municipal que podrá estar listo antes de que empiece el verano?
Ojalá, porque la verdad es que los veranos son insoportables en esas zonas, donde eso se utiliza por muchos
incívicos. Gracias.

RESPOSTA

23/02/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/02/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00FR&id=1512

5952

PREGUNTA
ORAL

23/02/2022

ERC

No

RESPOSTA

21/03/2022

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

5953

PREGUNTA
ORAL

23/02/2022

ERC

No

RESPOSTA

21/03/2022

Maite Revilla Sánchez
Regidora adjunta de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Regidora Presidenta Districte I.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

5954

PREGUNTA
ORAL

23/02/2022

ERC

No

RESPOSTA

22/03/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

No

23/03/2022

23/03/2022

23/03/2022

Volíem fer diferents preguntes. La primera era per a la regidora d'Esports i presidenta del Consell Esportiu, la
Sra. Maite Revilla. Volíem saber si encara està vigent el contracte del Consell Esportiu de L'Hospitalet amb
l'Ajuntament de Cornellà, pel servei d'arbitratges per a competicions esportives i si és així, li demanem que ens
faci arribar una còpia.

També voldríem saber quins han estat els motius pels quals la regidora de barri no s'ha reunit amb veïns,
comerciants i industrials del carrer Riera de la Creu, que li van demanar una reunió per escrit, ara fa més de tres
mesos, per parlar de diferents problemes que afecten aquest carrer.

També voldríem preguntar a l'equip de govern quins són els terrenys públics que ha cedit l'Ajuntament de
L'Hospitalet a la Generalitat per a què es puguin construir habitatges de protecció oficial.

85/97

Data ple

23/03/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5956

No

23/03/2022

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Hem vist aquests dies com l'Alcaldessa es passeja pels barris reunint-se amb alguns veïns. Està molt bé això
d'anar als barris a informar del que fa l'ajuntament, però no entenem quins criteris se segueixen, o perquè no
informen també les associacions de veïns, que es queixen que no es volen reunir amb elles, o les entitats que
participen al Consell de Districte, on venen a explicar qualsevol tema menys parlar del barri. Crec que mereixem
que informin també allà on toca, als òrgans de participació dels districtes i esperem que ho facin.

PREC
ORAL

23/02/2022

ERC

RESPOSTA

18/03/2022

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Per altra banda, al mes de desembre vam demanar que es pengés a la web el Pla LGTBI i ens trobem que ens
han penjat això, quatre fulls –en aquest moment el Sr. García Muñoz, regidor del grup polític municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya, mostra uns fulls de paper-. No sé si ens prenen el pèl, però ho tornem a
demanar, perquè això no és el pla LGTBI.

PREC
ORAL

23/02/2022

ERC

RESPOSTA

22/03/2022

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

5958

PREGUNTA
ORAL

23/02/2022

ERC

No

RESPOSTA

22/03/2022

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

5957

No

23/03/2022

Data

I el ple de gener vam preguntar per les xarxes socials de l'oficina LGTBI que han publicat vostès que existeixen, i
pel que es veu no les troben perquè ens han demanat un ajornament. Calen dos mesos per saber quines són les
xarxes de l'oficina LGTBI? Moltes gràcies.

86/97

Data ple

23/03/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5959

PREGUNTA
I PREC
ORAL

Data

23/02/2022

Sol·licitant
Respon

ERC

Pregunta
Bé, jo faré una repregunta d’una pregunta de la qual vam rebre ahir la resposta per part de l'àrea d’Espai Públic,
Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat. Primer de tot, agrair la resposta rebuda i la disposició de l'àrea, com
sempre, a facilitar-nos aquesta informació, però davant del neguit dels veïns i veïnes creiem pertinent que hem
d'ampliar una mica més aquesta informació.
Per posar en context: al carrer Álvarez de Castro número 5, hi ha un solar amb unes tanques de protecció i
aquestes tanques de protecció degut al temporal Glòria s’han fet malbé. Això permet l'entrada de persones dins
d'aquesta àrea, generant brutícia, servint de pipican i, fins i tot, per fer pintades a la façana de l'edifici. Com dic,
davant del neguit dels veïns i veïnes, la resposta a la pregunta ens diu que requerirà a la propietat l'adequació de
la zona.
Volem saber en quins terminis, si no s'ha fet ja, se'ns diu a la resposta que s’instarà la propietat a adequar la
zona en un termini de dos mesos. La pregunta és si es preveu alguna solució temporal com la limitació de la zona
amb tanques, per evitar la continuïtat de l'entrada a l'espai.
I fer un prec per a què no hagin de passar aquests dos mesos per a la neteja, per les olors que es generen.
Gràcies.

No

23/03/2022

23/03/2022

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Quería preguntar si tenemos novedades sobre el inicio de las obras de rehabilitación del pont d’en Jordà o pont
de la Torrassa, porque me consta que esta mañana ha habido una nueva caída, ya van ocho desde el verano y
era un poco para saber si han podido, si necesitábamos permisos, hablar con ADIF, y tenemos novedades para
poder hacer una planificación más ajustada. Gracias.

5960

PREGUNTA
ORAL

23/02/2022

CIUTADANS

No

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

5961

No

Acabo de escuchar al Sr. Coque García casi reprocharle a usted que se reúna con los vecinos y no sé por qué.
En cualquier caso, yo lo que sí le ruego es que se reúna más todavía si puede, que los escuche y que además si
puede también implementar las máximas sugerencias que le hagan, porque son los que mejor saben y conocen
la ciudad y sus barrios. Así que yo le ruego que se reúna más. No le voy a reprochar, como he escuchado aquí
hace un momento, que usted se reúna con los vecinos, porque creo que es su obligación y escucharlos y por
tanto, me parece muy bien que lo haga. Tendría que hacerlo más todavía.

PREC
ORAL

23/02/2022

CIUTADANS

RESPOSTA

18/03/2022

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

87/97

Data ple

23/03/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5962

No

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Bé. Veïns i veïnes usuaris del camí del riu darrera la benzinera, a uns 200 metres de l'interior, denuncien una
acumulació de brutícia, pràcticament un abocador amb restes de material d'obra, llaunes, bosses plenes de
restes orgàniques i de material que hauria d'estar a la deixalleria. Tot això genera d'insalubritat i inquietud.

PREC
ORAL

23/02/2022

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

LHECP-ECG
Preguem una neteja a fons d'aquest espai i un manteniment periòdic i també que es controli l'accés lliure des de
l'autovia, a l'altura de la benzinera, per evitar entrades de vehicles que puguin descarregar escombraries.
Gràcies.

Aquest grup municipal vol saber:
1. L’Ajuntament l’Hospitalet ha contractat alguna empresa per fer tal d’oferir assessorament en l’àmbit de la
transició energètica i energies renovables a les empreses de la ciutat?
23/03/2022

5963

PREGUNTA
ESCRITA

01/03/2022

ERC

2. En cas afirmatiu. Quina empresa realitza aquest assessorament?
3. En què consisteix aquest assessorament energètic que s’ofereix a les empreses?
4. Quin ha estat el procediment de contractació d’aquesta empresa i el valor estimat del contracte?

No

RESPOSTA

22/03/2022

Rocío Ramírez Pérez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

88/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Aquest grup municipal vol saber:
1. Per quin motiu quasi la meitat dels fanals del polígon Industrial Pedrosa estan apagats fet que està provocant
problemes en el desenvolupament del treball nocturn de les empreses del polígon?

23/03/2022

5964

PREGUNTA
ESCRITA

01/03/2022

ERC

2. Quants efectius de la Guàrdia Urbana té assignats al Polígon Pedrosa a les diferents franges horàries els
dies laborables i els caps de setmana?
3. Quina és la periodicitat de neteja dels carrers del polígon industrial Pedrosa?
4. L'Ajuntament té coneixement que en els darrers mesos han augmentat els robatoris, el trencament de vidres
de cotxes d'empreses i treballadors al polígon Pedrosa?
5. Quines mesures pensa adoptar l'equip de govern per millorar la seguretat en el Polígon Pedrosa?

No

RESPOSTA

21/03/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Veïns i veïnes del carrer Casa Nova manifesten queixes sobre problemes relacionats amb la salut ambiental, la
mobilitat i la neteja, causats per la proliferació de nius de coloms a l’edifici dels números 7-11, així com
despreniment d’elements metàl·lics de la façana. Ens traslladen que, des de fa gairebé un any, la Guàrdia
Urbana va acordonar el tram de la vorera del davant de l’edifici acumulant-se brutícia. Adjuntem fotografies.
Aquest grup municipal vol saber:
23/03/2022

5965

PREGUNTA
ESCRITA

01/03/2022

ERC

1. L’Ajuntament ha requerit als propietaris de l’edifici l’adopció de mesures de seguretat i reparació dels
elements de la finca que presenten patologies?
2. Té en tràmit el propietari una llicència d’obra per la rehabilitació de la façana principal? Quan es va sol•licitar
aquesta petició? Es va concedir la llicència per la rehabilitació de la façana?
3. Quines mesures té previstes l’Ajuntament de l’Hospitalet per solucionar les queixes que han manifestat
reiteradament els veïns i veïnes?

No

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

89/97

Data ple

23/03/2022

Id
Tipus
Pròrroga ?

5966

PREGUNTA
ESCRITA

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïns i veïnes que viuen a la zona del supermercat Caprabo situat a la Rambla Marina, 303 del barri de Bellvitge
es queixen novament que els camions de repartiment d'aquesta cadena de supermercats no respecten la
senyalització i que la zona de càrrega i descarrega pròxima al supermercat està ocupada per vehicles.

11/03/2022

ERC
Aquest grup municipal vol saber:
1. Quines mesures pensa portar a terme l'equip de govern per solucionar definitivament aquesta problemàtic.

No

RESPOSTA

21/03/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Diversos veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva preocupació per la transformació en
habitatges del locals del carrer Santiago Rusinyol, 26.
En aquests lloc s’han realitzat obres d’arranjament de fa temps. En l’actualitat aquests locals on hi havien portes
han aparegut finestres, com si d’un habitatge es tractes.
23/03/2022

5967

PREGUNTA
ESCRITA

11/03/2022

ERC

Aquest grup municipal pregunta:
1. El govern municipal pot confirmar que aquests locals disposen de les corresponents llicències d’obra?
2. L’Ajuntament ha verificat aquestes obres?
3. Els propietaris d’aquests locals compleixen tots els requeriments d’habitabilitat i seguretat per a transformarlos en habitatge?

No

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

90/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Els veïns i veïnes de l'entorn del carrer Vallparda amb carrer Martorell fa mesos que denuncien l'estat del cablejat
en l'esmentat encreuament de vies, amb cables penjant i amb unes simples tanques provisionals, que els deixen
exposats i suposen un evident perill. A més, el seu impacte visual és preocupant, donant una imatge de
deixadesa i degradació evident.
Des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, volem saber:

23/03/2022

1. Quines actuacions té previst realitzar el govern municipal per solucionar aquest problema?
2. S'ha contactat amb l'empresa/es subministradora/es per tal de donar una solució a l'estat actual del cablejat?
En cas que sí, quan es portaran a terme les actuacions per resoldre-ho?
3. Per quina raó s'ha permès aquesta actuació durant tots aquests mesos?
4. El maig de 2021, el Ple de l'Ajuntament va aprovar una moció que instava el govern municipal a “impulsar un
pla i un conveni amb totes les companyies elèctriques i de telecomunicacions que operen a la ciutat amb
l'objectiu d'eliminar el cablejat aeri i el soterrament del cablejat”. Així mateix, es va aprovar que aquest conveni
establís “un calendari d'actuacions per eliminar la totalitat del cablejat aeri prioritzant les zones més conflictives”.
En quin estat es troba l'elaboració d'aquest pla? Quin és el calendari d'actuacions previst?
5. Quan s'eliminarà el cablejat aeri de l'entorn dels carrers Vallparda i Martorell?

5968

PREGUNTA
ESCRITA

14/03/2022

ERC

No

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Aquest grup municipal vol saber:
1. L'Ajuntament de l'Hospitalet disposa d’un Pla d’Accessibilitat en l’àmbit de les seves competències? Si és
així, sol•licitem còpia digital i en paper.
2. Ha estat aquest Pla d’Accessibilitat revisat d’acord amb el que disposa la Llei Catalana 13/2014, de 30
d’octubre, d’accessibilitat?
23/03/2022

5969

PREGUNTA
ESCRITA

14/03/2022

ERC

En cas negatiu, preguntem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No

Per quin motiu encara no ha estat revisat?
En quin termini es preveu iniciar la revisió?
Quan es té previst aprovar el nou Pla?
Quins treballs s’han realitzat fins el moment en el marc de la revisó del Pla?
Quins són els treballs previstos per la revisió del Pla en els propers mesos?
S’han realitzat treballs conjuntament amb entitats i associacions? En cas afirmatiu, amb quines?

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

91/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Persones usuàries dels diferents poliesportius municipals ens han fet saber que a l’aplicació mòbil per la reserva
de places a les diferents activitats que s’hi organitzen no apareix el nom de la persona que imparteix la sessió,
quan anteriorment sí que hi apareixia, per l’anterior volem saber:

23/03/2022

5971

PREGUNTA
ESCRITA

14/03/2022

ERC

1.
2.
3.
4.

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
Per quin motiu no apareix el nom de la persona monitora de les sessions?
Es treballa en la solució d’aquesta problemàtica?
En cas afirmatiu, en quin termini?

Altrament, ens comuniquen que, principalment, les persones grans tenen problemes per la reserva de places en
les activitats, atesa una falta de domini de les noves tecnologies. Per aquest motiu també preguntem:
1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Quins mecanismes hi ha habilitats per donar solució a la problemàtica?
3. Com es garanteix la participació d’aquestes persones en les sessions organitzades pels poliesportius
municipals?
No

RESPOSTA

21/03/2022

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

En diferents ocasions el grup municipal d’Esquerra Republicana s’ha interessat per la situació de les pistes de
petanca de la Remunta. Davant les noves peticions que ens traslladen les persones usuàries de les
instal·lacions, preguntem:

23/03/2022

1. Existeix alguna modificació en el projecte de les obres de remodelació de les pistes de petanca de la
Remunta?
2. En quina fase del procés de contractació ens trobem actualment per la licitació de les obres de remodelació
de les pistes de petanca de la Remunta?
3. Com han evolucionat els processos de validació dels plecs de contractació des de la resposta a la pregunta
registrada per aquest grup amb RGE 44338/2021?
4. Es té previst el pagament dels complements retributius amb efectes retroactius, si n’existeixen? En cas
afirmatiu, en quin termini?
5. Quins terminis es preveuen per l’execució de les obres de remodelació?

5972

PREGUNTA
ESCRITA

14/03/2022

ERC

No

RESPOSTA

22/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

92/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Expone:
Vista la respuesta efectuada por el tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports a la pregunta presentada en el registro general de entrada con el número13717/2022, en relación con el
alquiler de plazas de aparcamiento utilizadas por diferente personal directivo de este ayuntamiento.

23/03/2022

5974

PREGUNTA
ESCRITA

24/02/2022

CIUTADANS

Atendido que dicha respuesta no atiende a lo solicitado en las preguntas efectuadas.
Pregunta:
Relación de los puestos y cargos de confianza, funcionarios y personal laboral que ha disfrutado del uso de
dichas plazas de parking a cargo del Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2015 hasta 1 de marzo de 2022
(ambos inclusive).

No

RESPOSTA

23/03/2022

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

En relación a la falta de iluminación en algunos puntos del parc de can buxeres (se adjuntan dos fotografías).
Presento:

23/03/2022

5975

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

10/03/2022

CIUTADANS

Los siguientes ruegos:
1 - Ruego que se resuelva, a la mayor brevedad posible, la falta de iluminación en algunos puntos del parc de
Can Buxeres.
2 - Ruego que se nos informe de la fecha en la que se ha solventado la incidencia de falta de iluminación
informada.
Y las siguientes preguntas:
1 - ¿Tiene conocimiento el gobierno municipal de la falta de iluminación el punto mencionado?
2 - Si la respuesta es positiva, ¿desde cuándo tienen conocimiento? ¿Y qué acciones ha realizado el gobierno
municipal para solventarlo desde que ha tenido conocimiento?
3 - Conocer el número de incidencias registradas por esta cuestión en esa zona (Parc de Can Buxeres) durante
el último mes.

No

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

93/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la calle escuadras, 21 está la acera en mal estado, según las fotografías que se adjuntan.

23/03/2022

5976

PREC
ESCRIT

Por todo ello, esta Regidora y su grupo municipal
02/03/2022

PP
RUEGA:
• Se repare dicha acer.

No

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:
• ¿Cuántos clubes y asociaciones cannábicas hay censados en L’Hospitalet de Llobregat?
• ¿Qué normativa está aplicando el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat respecto a estos clubes y
asociaciones cannábicas, tanto a nivel de actividad administrativa como del desarrollo de la misma en el interior?

23/03/2022

5977

PREGUNTA
ESCRITA

02/03/2022

PP

• ¿Qué medidas de control se ejercen desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet sobre la actividad de estos clubes
y asociaciones cannábicas? ¿Qué unidad/departamento municipal se encarga de ello?
• ¿Cuántas denuncias ciudadanas ha recibido el Ayuntamiento de L’Hospitalet respecto a las actividades de
estos clubes y asociaciones por ruidos o molestias en el entorno de los mismos?
• ¿Tiene constancia el Ayuntamiento de L’Hospitalet de si dentro de los distintos clubes y asociaciones
cannábicas de la ciudad o en sus entornos pueden estar produciéndose actividades delictivas? En caso de que
así sea, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo para erradicar dichas actividades?
• ¿Ha adaptado o piensa adaptar el Ayuntamiento de L'Hospitalet su normativa respecto a la actividad que se
realiza en estos distintos clubes y asociaciones cannábicas, teniendo en cuenta la inconstitucionalidad y nulidad
de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cánnabis?

No

RESPOSTA

22/03/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

94/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Pleno en octubre del 2020 nos aprobó una moción para la modificación del reglamento que permitiera a los
quioscos exhibir publicidad comercial.

23/03/2022

5978

PREGUNTA
ESCRITA

Según consta en el seguimiento de las mociones “La comissió de competències delegades del Ple, en la sesión
de 25 de noviembre de 2020 se aprobó inicialmente la modificación del Reglament de Quioscos de l’Ajuntament
de L’Hospitalet”.
08/03/2022

PP
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:
• En qué fase se encuentra esta modificación del Reglamento de Quioscos para que se permita a los quioscos
exhibir publicidad comercial y si están informados en todo caso los quioscos de esta modificación.

No

RESPOSTA

21/03/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Existen empresas en el polígono Pedrosa que según nos comentan llevan más de 10 meses esperando los
permisos para llevar a cabo obras o construcciones de naves.
Esta regidora y su grupo solicita
23/03/2022

5979

PREGUNTA
ESCRITA

08/03/2022

PP

CONOCER:
• Qué plazos tiene este ayuntamiento para conceder o denegar los permisos, a fin de no perjudicar a los
empresarios de la ciudad.
• Como es posible que tarden más de 10 meses según nos cuentan en contestarles.

No

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

95/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferentes empresarios del Polígono Pedrosa nos informan que fuera de la época de los grandes eventos toda la
zona sufre de falta de mantenimiento de la vía pública, limpieza y que hay poca seguridad.
Por todo ello, esta regidora y su grupo solicita

23/03/2022

5980

PREGUNTA
ESCRITA

08/03/2022

PP

CONOCER:
• Si existe algún plan específico para mejorar toda la zona del Polígono Pedrosa:
En caso afirmativo en qué consiste.
En caso negativo, si se han planteado algún tipo de mejora de la zona.

No

RESPOSTA

21/03/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Esta regidora y su grupo solicita
23/03/2022

5981

PREGUNTA
ESCRITA

08/03/2022

PP

CONOCER:
• Si el equipo de gobierno se ha planteado la posibilidad de introducir cámaras de lectura de vehículos a la
entrada y salida del Polígono Pedrosa.

No

RESPOSTA

22/03/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

Esta regidora y su grupo solicita
23/03/2022

5982

PREGUNTA
ESCRITA

08/03/2022

PP

CONOCER:
• Si el equipo de gobierno se ha planteado la posibilidad de junto con el Área Metropolitana de Barcelona,
potenciar el transporte público del Polígono Pedrosa a fin de disminuir el tráfico de vehículos.

No

RESPOSTA

21/03/2022

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

96/97

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En el Polígono Pedrosa los contenedores que hay según nos informan son los de uso general.
Esta regidora y su grupo solicita

23/03/2022

5983

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

CONOCER:
08/03/2022

PP
El número de contenedores que existe y a que están destinados.
RUEGA:
Se instalen más contenedores selectivos en las calles para que la basura se pueda reciclar.

No

RESPOSTA

21/03/2022

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/03/2022

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE16I00ML&id=1563

97/97

